










ΤῊΒΕ ἘΡΙΒΤΙΕΒ ΟΕ Τ᾽ 9Ζ0ΗΝ. 





ΤῊΕ ἘΡΙΘΤΙΕΒ ΟΕ 517 70ΗΝ: 

Τὴ ΟσΟΠΕΕΚ ΤΕΧΤ 

ΨΙΤΗ ΝΟΤΕῈΣ ΑΝῸ ἘΝΒΑΥΝ 

ΒΥ 

ΒΒΟΟΚΕ ΒῸΘΝΒ ΜΕΞΤΟΟΤΊ, 0.}0., Ρ.Ο.,, 
ΒΕΘΙΌΒ ῬΒΟΒΈΒΗΟΙΒ ΟἿ ὈΙΥΙΝΙΤῪ 

ΑΝῸ ΒΕΙΔΠΙΟΥΝ ΟΕ ΚΙΝΟ᾿Β ΟΟΠΏΕΘΕ, ΟΑΜΒΕΙΡΟΕ, 

ψοῦῦοιι: 

ΜΑΟΜΙΣΠΙΑΝ ΑΝῸ ὍὉΟΟ0. 

1882 

[ΤᾺ6 Πῖσλ 0. Τναηπεδϊαϊίοιι απ Ἑδρνο(ιοιίονι 8 γοβογυθα.] 



κὰὶ τὸ Πνεΐμὰ καὶ ἢ ΝΎΜΦΗ λέγογοιν ᾿Ἔρχου. 

κἀὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω ἜΡΧΟΥ. 
κἀὶ ὁ διψῶν ἐρχέεθω, 

ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ Ζωῆς δωρεάν. 

Αροο. χχῖϊ. 17. 



ἴν ὑμ6 Ῥυθδθηῦ (ὐὐμηθηύασυ 1 ἤᾶνθ ομάθδνοιγθά ἴο [Ὁ] 

[6 ρίαπ ψ ΐο} 1 βκϑίοῃϑα ἴῃ {Π0 ποίθϑ οὐ ὑμ8 Οὐϑροὶ οὗ δύ 

Φομη ἴῃ 7106 ϑρσοωλογ᾽5 Οὐοηνηνθυίανῳ. Τὺ ἴοστηοα πὸ ρα οὗ 

ΤΩΥ͂ ἀ6ΒΙΡῊ ὕο οΟ]]οοῦ ἃπὰ ἀἸβοῦβδ {Π6 ΘΟμ οἴη ΟΡ ΠΙΟῺΒ ΨΠ]ΟὮ 

Πᾶνα Ὀθθὴ [ιο]α οα ὑμ6 βἰγαοίατο οὗ 86 ψΎΠΠρβ. ΟΥ οἡ {Π6 

ἰηὐοτργοϑύδιοη οὗ βοραγαίθ ραβϑᾶρθθ. πο. ἃ ἸΔ ΟΣ 15 ᾿πάορα 

οὗ ὑμ6 ἀφδροϑὺ ἰηὐογοδῦ δῃὰ Ὁ ]ΠΠγ; Ὀυὺ 10 Δρροαγθά ἴο Τὴ6 

{πᾶ 1 τοῖσι ΠΟΙΡ ὑπὸ βὐυάδοπῦ πλοσ ὈΥ σίν!ηρ {Π0 τϑϑα] 5. αὖ 

ΨΠΙΟΝ 1 πᾶν αὐιῖνθα, απ ὉΥ͂ ἱπαϊσαύϊηρ' ὑμ6 11π68 οὗἩ ἸΔΟῪ 

ὈΥ ΜΏΙΟΩ ΠΕ πᾶν Ὀθοῃ τϑδοῃθά, ΤΙη μιυγϑαϊηρ {115 Θηα τ 

88 ὈΘΘῸ ΤΩΥ τηδῖη ἀοϑίγο ἰο 68}} δὐδοηθίοι ὑο {6 πηϊητιοϑῦ 

ροϊηὺδ οὗ Ἰδιιρᾳδρθ, σοηϑυγαοίϊοη, ογθι, ἃ8. βϑυνιηρ ἰο 1 πϑύταξθ 

{πὸ τηϑδηιηρ' οὗ 36 Ζομπ. 1 ἀο ποῦ νϑπύατο ἰο Ῥιοποῦποθ ὑπαῦ 

ΔΔΥ νατίαὐϊοι 15 ὑ{]ν 18] ΟΥΓ απϊτηροτίαπύ,. ΤῆῸ οχδοῦὺ γουβ ἃϊῸ 

Σ τι 06 ἀροϊδίνθ οχρυθεβίοη οὗ ὑπὸ Αροβίϊοβ ἐβουσιί. 1 

μαγθ ἐποιοίοσγο, ἢ 1 παν Ῥοστον ψουάβ ψ 16} μὰν Ὀθοι ΔΡΡΙ οι 

ἴθ ἃ βοιηθνμαὺ ἀἰογθηῦ βοηβο, βορὰ ὈΥ͂ ἰη οτργούϊηρ {116 

ΕΡίβ|168 88. 1 8μου]α “ἰμίθυργθὺ δγ οὔμον. Ὀοοὶς, πορ]θοίϊηρ' 

ποίμμρ' ΜΠΙΟΩ ταϊρηῦ οομτιθαῦθ ἴο ἃ τἱρίιῦ ἀρργθμοπβίοη. οὗ 

15. 111 τηθδηΐηρ. 1 (ἀο ποὺ ἴδθὶ αὖ ΠΟΥ ὑο βοὺ δ5]46. 0ῃ6 

ἰο ΐου οἵ ἃ ἀοουταθῃῦ {1}} 10 μα5 Ὀθϑῃ ἑουαμὰ ὑο Ῥ6 απύθῃδθ!ο, 

ΝδΩΥ τι θίηρθ, ἰὉ 5 ὕγαθ, Ψ11 ποὺ Ὀθὰν {86 οομῃδιβίοηῦ 

ΔΡΡΙΠΙοαὕΐοη. οὗ βιιοῖ ἃ τπϑϑμοά οὐἨὨἁ ὠἰηὐαγργϑίδθίοι ; θα ὁδοὶ 
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ἄδΥῈ βύμαυ Ὀτίηρθ ΠΟΙῚ6 ὕο τὴ68 ΠΊΟΓ6 ΤΌΤΟΙΌΪΥ ἴΠ6 Θοην]οὐϊοη 

{μαῦ ἴῃ πὸ ΟὔΠΟΥ ΨΑΥ͂ δὴ ΜῸ πορθ ἰο σαίῃ 88 ᾿ἰνηρ' ὑγσαῃ 

οὗ δροβίοϊς ὑθδομβίηρ. Τὴ νου βοδίίοη. οἵ ὑ{π ταϑυπμοά 1168 ἴῃ 

{Π6 τοϑα]. ΙΓ 10 ἀἸβο]οβθβ ὑο ραϊδιθηὺ ᾿ηνοϑραθομ ἀπϑαβροοίθα 

ΒΔΥΤΩΟΠἾ68 Δ ΠΟΙΤΘΘΡΟΠάΘηοοΒ οὐ ὑβουρῃῦ: [ἢ 1ὖ βαρραδῦβ 

δορά γοδβοῃ8 ἴου Πποίάϊηρ' ὑπαὶ νίθννβ οἵ [αι ἢ ΟΝ δοιὰ ὕο ὉΘ 

ΘΟΠΙ οὐ] ηρ' ΔΥΘ ΤΘΔΙ]Υ ΘΟΙΙΡΙ ΘΙ ΘΗίατΥ : 1 10 ἸηΒρῖτοβ ψ ἢ ἃ νἹῦδὶ 

ῬΟΥΘΙ ἀορτηδύϊο βἰαφοιηθηΐθ ὙΠΟ ρον τἱρὶα ΟΥ̓ ὑΠ 6. ὨΘΟΘΒΒ)- 

[1058 οὗἨ ΘΟὨΌΓΟΨΟΙΒΥ : 1 1ὖ ΟΡΘῺΒ ΟἹ ὉΠ18 5116 δῃᾺὰ ὑδμαῦ βιι)θοὺβ 

οἵ βίυαν ψ]}10]. ἁγαϊῦ [ὉΠ|6Υ Ἰηνοϑυϊσαύιοι; 1ζ 1ὖὉ ΘΠΔΌΪΟΒ ὺβ 

ἴο [86] {παὺ ὑῃ6 4 οα]0105 οὗὁἨ ΟἿΤ οὐ ὑηοὺ οσα ποὺ πηηούοθα 

Ὀγ ὕποβ6 ψο, ἀμάον ὑπ συμάδηοο οὗ ὑῃ6. Ηοὶν Θριυῦ, βν ὑῃ6 

Ἐπ ογηὰ] : 1 1ὖ ὈΓΙΏΟΒ ἃ 5Β6η56 οὗ τοϑῦ ἀπ σοηΠάθησθ ΠΟΙ ΟΤΟΥΒ 

Βγγλο" ΜΠ} Ἰπογοιλβίησ Κηον]θῆρθ: ὑῃθη 10 ΒΘΘΠ5. ὅο τὴη0 ὑμδῦ 

1 6665 πὸ ξιγίΠοῖ {80 1Ποδ! η. 

Τὺ οαηποὺ Ρυῦ ὕὸ ὑμαῦ 1 ᾶνθ οἴνοῃ οὐγϑθὰ ἴῃ ὑδο δΔρρ)108- 

τοι οὗ ὑμλ6 ῬΥ ΠΟΙ Ῥ]05. πο 1 πο] ; Ὀὰῦ ἀὸ οἱο, 1 {ταβὺ, Μ1}} 

οοηἀοιηη ὑπὸ ταούποά {1}} μὸ 1188 ϑϑῦθαά 10 ὈΥ Ῥϑυβοιιαϊ ἰδοῦν. 

Α ἴον ΠΟΙ βρθηῦ 10 ὑγϑοῖηρ οὐὖ 0Π0 186 οὗ ἃ νου ΟΓ ἃ 

ἴοτπι, ἴθ ΘΟΙΡΆαρ ῬΏΤΑΒΟΒ οἴζοῃ. ΠΟΙ ἰο Ὅ6 ΒΥΠΟΙΥΙΏΟυΒ, ἴῃ 

οϑυχηδίησ ὑῃ6 ἴοχτοο οἵ αἰ Πἔθγθηὺ ὕθηβοβ οὐ ὑπ6 βᾶτηο νϑὺῸ ἴῃ 

ΤΟ ἴο ὕπο οοπίοχία ἴῃ ΨΠΙΟΝ ὑΠΘῪ τὸ ἰοππ, Ψ1] Ὀυϊησ 

ΔΒΌΥΔΠΟΘ ΨΏ10 ΠΟ δοοορίδποθ οἵ διηῃού θυ 8 ΜΟΥΪς οδῃ οΊνΘθ. 

ΝΟΥ ποῦθβ ἸῺ Μ᾿ ΏΙΟΝ 1 ἤᾶνα βουρῦ ἴο Ὀγιηρ ὑοροῦθοῦ τηδύθυια 8 

ΒΟΥΨΙΟΘΔΌΪΘ ΤῸ ΒΌΘΠ ἸΠΟῸ]Τ]65. Μ011] αὖ Ἰθαβὺ, 1 ΠΟρΡΘ, ΘῃοοῦγαρΘ 

806 ὕο τλϑίκο {Π6 {{18] ΟΥ̓ ὑπο ιιβοῖνϑβ. 

ΤῊ δύμαν οἵ δοιιρύαγα 15, 1 ῬΟ]ΠΙονθ, [ὉΓ 8. ὑπ6 ΨΥ ὮὉΥ 

ὙΠΟ Οὐα 111 ὁπ 0]6 τ8 ὑο ἀπἀοιθίαπα ΗΒ ριοβθαῦ τουοϊδξϊοῃ 
ὑμιουρἢ ΒΙΒίΟΥΥ 84 πδίατο, Πα ομσὸ 6 οἂῃ ἔθ6] {ῃ6 

ἀἸνὴ8 ῬΟΥΘΥ οὗ Ὠυαδῃ ψοτγάβ, ψ ΠΟ. ρα . ἴῃ ὈΠΟΙΊΒΟΙν 68 

{86 σϑβα δ οὗὨ σγοὶθβ οὔ 1πὑθ]]θούιι] ἀ18οὶ ρ] 1 η6, γγ8 5411 Ὧ6. ργϑ- 

Ρατθα ἰο ῥϑ8 ΠΌΤ {Π6 βίυαν οὗἨ ὁπθ Ὀοοΐς ἴο {π6 βύπαν οἵ 

86 Τινίηο Ἰαργγ᾽, Απὰ {π6 ᾿ἰπαυϊγῖθθ ψῃΐο (ἢπ8 Οοτιθ 
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ὈΘίΌΓΘ ὰ8 16 Ὡοὺ τηθῖθ ΠἸ ΘΥΑΙΥ͂ ϑρθουϊαύοηβ, Το [Π]η 685. οἵ 

[86 ΒΙΌ]6, ΔρΡρυθιιθπαθα τὰ 108 Ὠβύουϊοαὶ ἀθυβὶοριηθηῦ, ΔΆΒΎΤΟΥΒ 

ἴο {86 ἢ] η685 οἵ 18, ΠῚ 8 οδῇ Θοιὴθ ἴο 800 1 Ὁ {ῃ8 νὰ οὕ, 

86 Ὀγθδαίῃ, ὑμο ραύιθῃθθ οὗἨ ὑπὸ ραϑὺ ἀθα]ηρβ οὗ αοά ψιῃ 

Πυχηδηϊῦγ, 6 8}.4}} σαὶῃ ὑπδΐ οοιγαρθοῦβ (Α10}} ΠΌΤΩ ἃ. νἹ νὰν 

οὗ ὑπ 0186 ψου]ὰ ΜΏΙΟὮ 15. ΘΟΙΏΙΠΟΉΪΥ Βουρσμῦ ὈΥ ὁοηβπηρ 

ΟἿἹ αὐδθηύοη ἰο ἃ 1016 ἔγαρτηθηῦ οἵ 10. 

ΤῊθ ΒΙ0]6 15 ἱπάθοᾷ {μ6 5 1001 δηᾷ {μ6 ρίοάρο οἵ {πὸ 

Οὐ οὖν οὗ οὐὐ ΕλΙ ἢ ; ἀπα {6 γοὰ] πηάοιβίαπάϊηρ οὗ {μ6 

ΒΙΌΪ6 τοδῦβ ἀροῖ ὑπὸ Δοκπον]θάρτηομῦ οὗ 105 Οὐ ΠΟ] ΟἿ ἐγ, οὗ {Π6 

ὈΠΊΝΟΙΒΑΙ ΤΠΡῸ ἴῃ ΜΏΙΟΝ [Ὁ ΠΟΙ ΘΒ. 1ὼ 1058. ὙΘΟΟΥὰ8. ΥΡ108] 

ΟΧΔΙΏΡΪ65 οὗ ὕμ0 ἀθαϊρδ οὗ (ἀοά Μ 101} το ΠΟΙ ΟΥΟΥΥ νᾶυϊοῦν 

οὗ οἰτουχηδίδησθ δηα θοΙηρ, 5001] δι)λαἰ Ῥούβοθαὶ, Ὅ͵α ἃτγο ἃ]] 50 

[ΔΆ 7 1} οογίϑιη ΙΘΒΒΟἢ 5. γὨ1οἢ ἔῃ Β10]6 οομύαϊη8 ὑμαὺ ΜγῸ 

ὁΟη16 ο τοραχίί ὑῃοχη, ρου ΠΔΡ5. ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ, ἃ5. ὑπὸ σοΟΙΡ]οίο 

Βα οἵ 105 ὑθαοθμηρ, ΦΡΟΟ8] ψογάβ, ῬΏχαβθϑ, ἱποϊ ἀθηῦβ, ἸΏΒΡΙΓΟ 

ΟἿΣ ΟΥ̓ 800]5 ἃπα του] οὐ οὐῃ ἐμ ἢ, ἀμ ψγὸ ἔογροῦ ὑπαΐ 

γ͵Ὸὸ 816 ποὺ ὑπὸ τηθάϑασγο οὗ ὑπ0Ὸ ινϑηΐβ δῃη ρον θῖβ οὗ τηδῃ. 80 

Ὁ 15. ὑμαῦὺ νγὰ Ῥᾶβ5. ΟΥ̓ΘῚ ἰᾶτρῈ βθούϊοηβ οἵἨ δουιρύατο ππβυμαϊοα, 

ΟΥ̓ ἵοτοο ἴοι ἰπΐο πθίβοη 1} ΜΩδὺ ψγὸ ποᾶγ τποϑῦ ΟΔΒΙΪΥ, 

Ὗνὸ ποοϊϑοί ἰο δίκο δοοοιμηῦὺ οἵἨ ρουοαβ οὗ 51:16 )00 1ῃ τοῦ 

ΒΟΔΓΟΟΙΥ ἰοθ5. οἰοψαοηῦ ὙΠ ᾿πϑύγαοθοη ὑπδῃ ὑπ ΠηοΒθαρῸ5. οὗ 

Ῥιορμοίβ. γε Ιοβ6 1υϑὺ ὑβοβὸ ἤθὶρ8 ἰο Καονψίηρ ον Οοὰ 

ἀἸβοι 05. ΤΆΘΟΒ, Οἷαθ8885, ᾿μαιν! ἀπα}8, ΨΠῸ ἃτ6 τηοϑὺ ὉΏ]1Κ6 

οὐχβοίνοθ, ΜΏΟΝ Ὸ πορᾶ βογοϑῦ ὙΠΟ 6 Ιοοὶς ὁὰ {}|10 584 

βρθούβοϊο οὗ ἃ ἀϊβδογάθσθα πὰ ἀνθ πψου]ά, 

ΤΊ15 Οδ ῃο]οἰτγ οὗ [η6 ΒΙΌ]6 15 πιδίθ ΤΟΥ Πρ γοβδῖνο ΟΥ̓ ὕι0 

ἰδοὺ ὑπαὺ {π6 ΒΙ0]6 15 ἴῃ ἃ Ἰᾶτρὸ ἄθρτοο Ὠἰβύοσιοα!, [ὑ Πὰ5 9]Θαθοα 

Οοά ἴο τονϑὰὶ ΗἸπηβ6 } ἴῃ δπᾶ ὑτοῦρῃ 16; δὰ ὑπὸ τοοοτὰ οἵ 

ὕΠ6 τονϑ]αἰΐοῃ 18 Εἰ οΓΆΤΥ δμα ποὺ ἀοριπαῦίο. Ετοιὰ ἢγδὺ ὅο ἰαϑί 

Οοά ἰ5 βθθὴ ἴῃ {μ86 ΒΙ0]6 ὁοηνθιβίηρ πα τη, Ηδ βρθᾶῖκβ ἴο 

Τηϑ 88 ΤΏ8η 68 ΘΔ, Δ Ππηϑ ΤΘΡ]165 88 6 681 ἰι80 ὑμο ρ1 οἱ 

{μ6 βριτν, Βα ποτὰ ἃπα ΔΉΒΝΘΥ ΑἸ ΚῸ ἅτ δοοουάϊπρ ὑὸ {Π6 
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ἰσα τι οὗ 16. ΑἸΙ ἐμαῦ 88 Ὅθθα πτιδῦθῃ ἴου 8 μᾶ8 ὈθΘῺ ραχὺ οὗ 

ΓΘ] Βαμα Θχροιίδποθ, Ὡπα ὑμοσθέουθ 10 μ88. δῃ ἀπΘπαϊηρ' ναϊαθ, 

ΤΉϊ5 ἴῃ ὑπ6 πιδίη {π6 ΒΙ018 18 ὑπ6 σομίϊππουβ ἈΠ ]ΔΙΗρ' ἴῃ 

ἸΏΔΩΥ ρᾶτύβ ἃΠα ἸΠΔΗΥ͂ ΜΑΥ5 οὗἉ {816 Βρ1 γι} ῬγΌΡΎΘΒΒ οὗ τηδη ΚΙ Πα. 

Τὸ τρᾶῦ Ὀ6 ἃ Ἰφ, ἃ πδυγαῖνθ, ἃ ῬΥΟΡΉΘΟΥ, ἃ ρβϑῖτη, ἃ ῬΓΟΨΘΙΌ, 

θαἐ ἴῃ δοἢ οαϑ88 10 ΘοΙηθ5 ἤοτη [116 ἀπ δηύθιβ ἰηΐο 116; 10 Ὀο- 

Ἰοησϑ ἴο ἃ ἀἰδύϊποῦ δροοῖ; 10 18. ΟὨΪΥ͂ ἴῃ 18. νὰ] οοηἰοχῦ, 80 ὅο 

Βρδαῖ, ὑμαῦ 11 οδπ 06 ρογίοοῦ! Υ ἀπάογβιοοά. 

Τὴ {Π|58 Ἰοηρ' 5665 οὗ βρίσίνιια] γθοουβ ὑΠ6 πγϑὺ ΕΡΙβῦ]6 οὗἨ δὺ 

Φοθπ ργοθ Ὁ] ΠΟ] ἀ5. {|| ἰαϑῦ ρ]δοθ. Τὺ 18 ῬσΟΔΌΪΥ ἰῃο ἤηδὶ 

πη ουρτγοίαθίοη οὗ ὕπ6 016 β6υύῖοβ οἵ ὑπ6 αἰνὶηθ τονϑἰδίοηβ; δηὰ 

ἀποὺ {15 ἀϑροοῦ 10 Ῥγοο αὶ πΠ18. δη 58 18865 ὑῃ6. Ὠϊρῃοδῦ Πορα οὗ 

ἴη8η. [10 ἀθοίαγοϑ ὑμαὺ ἴῃ ὑπὸ Ῥγόβθηοα οὐ ΟἸγιϑὺ ὑπο ἢδ5 θ66ῃ 

σίνοη δη4 ὑμοτο Ψ1] Ὀ6 σἴνθη ὑῃαὺ Κπον]οᾶρα οἵ Οαοα ἴογ ψ ἢ ]ο 

ἸΏΔΠ Μὰ τη810, ΙΒ] ηρ’ ἴῃ. [ΟΠ] ΟΥΒὮΙΡ Ἡ ὨΙΟἢ 18. το ]Π80ἃ ΠΟΥΘ 1ὴ 

[16 ΟἸτιβύϊδη ϑϑοοιθῦν, πα ΒΊΟΝ τοδοῆθθ ὑο ὑπΠ6 δοθτου οὗ ἃ]] 

16, Τὴ ὑΠ15 Θοηβατη πη θοη ὕΠ6 ραϑὺ ἢ 45. ΔΟσΟΙΡ]]Βηχαθηῦ, δηΐ 

[86 πι ἴουιηρ5 δη τ 1105 οὗ 0ΠπῸ ργθδθηῦ ἅγὸ Βῃονῃ ο 6 ραν οὗ 

ἣν ΒΟΨΘΙΘΙΟῚ. ΘΟΙΠΏ86] ὙΓΠ]1Ο ἢ Ῥά 5508 ὈΘγΟΠ ΟἿΥ ΒΡ, Δ5 ὙΠ Ιοοῖς 

Ῥαοὶς δηα ἰοοῖϊκ ἔουνγαγὰ τη 0Π6 Πρ ὺ ὑππι5 ὑπτόνη ονοῦ {π6 μου] 

ν6 οδὴ ΜΟΓΚ δηα ψαϊῦ. 

Τ|ι6 δ οΓ Οοὐ ἐβ8 οογιθ απὰ ἠαϊἤ, φίυθη, τι6 απ τινα ογδέαπαϊης 

ἐμαΐ τὸ πιὰ ἤηοιυ νην ἐἰαΐ ἐδ ἔγιιθ, ἀπά ᾿υ6 αὐ τη Πτην ἰπαΐ 15 

ἔγιι6, θύοι τη, ΠΠπὸ ὅθι ὕόδιι5 Οἰγιδί. 

Τιαΐ εὐδλοΐν τυ ἧνανθ 866, απὰ ᾿θαγ ἃ ἀθοίαγθ τυ τρηΐο ψοῖι αἶϑ0, 

ἐμαΐ ψὸ αἶϑο πιαν ἤν Κοϊϊοιυ5]νἶρ ευϊέϊν τι6: ψθα, απὰ οὐ Κορ ϊοιυϑ)ιΐρ 

ὁ8 εὐϊέϊν ἐ)6 Π᾽αἰδιθν" απὰ ιυἱὰ, Πὲς Θοη, σόθιι5 Οὐ» ϑί. 

ΤΠΟΌΡΝ 1 δηλ αυ]ΐ8 ἀπ800 6 ἴο Δοίς που ]θᾶσα οὐ θυθη το ἀϊδίϊη- 
ΘΌΙΒἢ. 1ῃ ἀθ[δ1] ταῦ ΟὈ] σαί οη 5 ὕο ΘΔΤΠΟΥ ὙΤΙΘΙΒ ἴῃ ὉΠ 6 ΘΟΌ͵Β6 οὗ 
ἃ ΨΟΥΕ ὙΏΙΟΝ Βὰ8 ὈΘΘῺ Βργθδὰ ΟΥ̓́Θ Τηοτ6 ὉΠ ἰπἰτὶν γΘΔΙ5, 1 
οδηποῦ τρτδίη ἤομ) ΘΧΡΓΘΒΘΙΠρ' ΤῊΥ ρταὐϊ πα ἰο ἰῆχθα οοτη- 
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τηθηὐδίουβ Μὴ0 βᾶγθ ἤθΙρθα τὴθ ρυθαῦϊυ, ἴῃ ἰογοπὺ ψνᾶγβ. 

ΒΘΏΡΘ] 5 ηούθϑ ΔΙ ΔΥΒ 56 6 8ἃ8 ἃ Κη οἱ βίδῃαγα οἵ βριυῦπ4] 

1ηΒ]ρ}}0; Δα ὑποῦθ 15 0 016 ἔγτοιη ψΒοῖὴ 1 αΙΗ͂ΘΓ ΟἹ ἃ ΒΟΥ]Οὰ 5 

αασβύϊοῃ οἵ ἰηὐογργθίδθοη ΜΠ ἸΏΟΥΘ ΤΟρτθῦ ΟΥ̓ ΤΊΟΤΘ ΤΙ ΒΡΊΨΙΗν. 

ΗύμοΥῦ (40}} οατύίοη, 1880) ἢδ8 ρίνομ ἃ τηοϑὺ οδυϑία]! τον] Ὸ οὗ 

0Ππ6 ΟΡΙΠΙΟῚΒ οὗὁἨ ῬγΘνΙΟΙΒ ΘΠ ΟΥΒ 0 ΜΉΘ 1 πᾶν Ὀοθη τυοῃ 

Ἰπαἀορύθα 1η ὙΒΥΊΒΙΩΡ' ΤΥ ΟῚ ποίθβ. ἀπά Ηδαρὺ Πᾶ8 ἀτᾶνῃ 

αὖ Ιϑρηρῃ ἃ ὁοπηθροῖθι νιον οὗ {1|ὸ ΕἸΡΙΒ016 ψ]ιοἢ Ὀυίηρθ οαὐ Ἰηΐο 

ἃ ΟΙθαν ΠρΡΉὐ 105. ὑπο ]ορῖοα] βιρηιἤοδηθο, ΟἿ ΤΩΔΗΥ͂ Ροϊηὺβ οἵ 

᾿ηροχίϑηοθ 1 ἃ Δ ]6 ὅο δοοορῦ 18. σοΠοΙ ἈΒΙΟῺ5, θαὐ πὸ οη6,1 

ὑπτηἶκ, ἢὰ5 5] ΟΝ ΤΩΟΙῸ ΠΏΡΓΘΒΒΙΨΘΙΥ {}ιὸ ὑσαθ βρὶτιῦ οὗὨἨ δὴ Ἰηΐου- 

Ῥτγοίογ οἵ ὑπὸ Νοὸν Τοβίδτηοηί. 

ΤΠΘΓΘ 15 ἃ ἴθο!ηρ' οὗἨ ΒΔ ΠΟΒΒ 1. ἸοΟΪκίηρ' ἂὖ ὑμδὺ ψ]Ιοἢ τησϑὺ 

βίδα Ὑ Ὁ} 411 108. ΠΡΟΣ Θοῦοη8. ἃ8. [86 ΔΟΟΘΟΙΩΡ ΙΒ μιθηῦ οὗ ἃ 

ἀγράχῃ οὗ θα}]γ γοιίῃ. ΤὴΘ σοῦ πρὶ πᾶν ἀπϑνγογοὰ Ὀούζου 

τὸ ὑῃ6 ορρογίπιγ. Βαῦ ΠούΘΛΟΥ ρυθαίϊν 1 ἤὰνρ [2116] 1ῃ ΟΥΠῈΓ 

Τοϑροοίβ, 1 ὑγαϑὺ ὑῃδῦ αὖ ἰθαϑὺ 1 τη ἤδνὸ θδθοη 8] ονγθα ἴο θῃ- 

ΘΟἸΙΓΆΡΘ 8016 βὑπ(οηὐβ ὕο ΠΡΘΥ ΜΠ Ἰηοτὸ ἀδνουῦ ραύϊθηοο, ψὶὺ 

Τη0ΓῸ ἔγαἷς αι ϑομ]Ὧρδ ὑῃδη ὈΘΙΌΤΟ, ΟΥΟΥ ὑγολ 5 οὗ ΤΥ ΦΟΗΝ, 

ΟΑΜΒΈΙΡΟΕ, 

ὕμηο 22, 1883, 





ΟΟΝΤΈΝΤΕ. 

ΤΥΤΚΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤΟΥ͂ ΚΠΙΔΊ Δ ΡΙΘΊΤ Δ, ῬΑΘΙ͂ 

Ὡ  ῃᾳᾳῃ0Ὶ ΧΥ]] 

7 {πῆ οἰ ες νδεευλοὶ, οἰλ ἐρεῖ ὁ ὐ εὐϑ ε  φοιδι οί ἐινα κ ῤετορδ ιν εὐας τολφν ὸς ΧΧΥ] 
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ΑἹ «70].γ}8 υἱοὶ Ὁ οὐΘαΐζοΊν .......νννννννν εν νον νον ον νεν κε κεενννν δ 

Α ΠλδΕς κερὶ ες ϑυ νιν κυ ϑρ δ ξονρον τι εν θε να ς θνωὺκύφονθ σον οὶ ὃ9 

θη, ἐδα γοααίμφ ΟΥ̓ 11. 20......ὁνννννννν εν νενεεεε κε κεν εν οετ κεν όοεε σον ΟΙ 



ΧΙ Οοηϊθηίδ. 

ΡΑΘΕἉΙ͂ 

ον ΤΠ ΈΉΨ,ἊἉ Φ Τ ΤφοφΥΥΥῥΥἝἝΨἝΨΨΕΠΨὍΕ 93 

(λα δὴ Ὁ Αἰ εἰ Δ ευὶ νοι νει νὸς δου τὶ θυ ον να γερο ις οτος, ἐν οὐ βου νϑος 119 

Αβρθοίβ οὗ ἐδ6 Πησαγγναΐίονι ....«ονννννννννννννννννννννννννενννννννον 121 

ἀπ σέσσσ...σ..-»"ἅ- 125 

Τλθ παΐμγδ Οὗ ῬλαᾺ ......ψ..κνννννννννννν νον νννονννν ον εν μεν ννννννννον 127 

76 παηῖθβ Ὁ ἐϊ6 ον «οὐ νννρνννοννννονννννννενννννανεν εν εννν 129 

ΕΠ ΡΡΕΡΕΡΡ [22 

θη τὴς γοαίη ΟΥ̓ ἵν. 3. .......ἁὁἐνννοννννννννν νον νον ενονονκννννννενον [56 

7Τῆ|ι6 γονοίαϊῥογυ Οὗ (ἰοάΐ........ (ἐν ννννννννννν νον νον εν νυν ν νον ννννεεννεν 150 

7.6 “ι86 ΟΓ ἐὖι6 ἐ6)}") μονογενής .......Ἅ«νννννννννννννννννννννενεννν 162 

7ΤΊ|6 86 ΟΓ θεὸς απὸ ὁ θεός .......«ννννννννν νον νννννννενεννννννν ιός 

ΟἸΡΑΡ Ὑ Ὁ. νειός ὐρς μοῖδιυ τον οι ρε ῤοὺ θύννοι ον σεν ῥ τως φύγω υγορυαυας έτος 168 

7|6 τι86 οὗ {26 ἐδγην “ἐλα ΟἸνγῖϑε") «....ψΨ«ννννννννννννννννννννννννον 189 

Πρ ογόηοθ8 0 ἐἢ6 ζαρί8 οὗ ἐλ6 (Ἰοπροῖ .......««ννννννννννννννννις Ι0] 

θη ἐλ6 τοαάδηγ ἐπ ν. 6 ἴν ........Κκννννννννννν νον νον νννννννννννν 102 

Ον ἐλ6 γοακζίνγ ἐμὰν. 7. ἵν .νννννννν νιν νειν νννννεννεννννεννννενννενν 103 

ΜΜΜΜΜΨνρσΨΠσέἘΕὌἜὮἝσπππΠυσπσπσέπτπτσ τ συν 199 

ἀπ έέέὋἝἜἋἝἜἋἜσπσππΠέΠέἘΕἘΠἜζέήπττ τ ἑτ τ 204 

ὠς ΜέΕοἍἝσσσσσοἘὌἘὌἜἝσ ποτ 208 

ΔΛΟΟΝ ΕΡΙΛΤΩΕ: ΤΕΧΤ ΛΝ) ΔΟΤΙ͂ΒΟ ..0νννννννννννν ον ννννονον 213 

ΤῊ ΕΡΙΘΤΙΜ: ΤΕΧΊ ΔΛ ΔΟΤΕΝΟ ννννννννννννννννννννννν γεν ννων Ὡς 

μι έέέέέέέΠΠ 532 

Ιι. 7ΠΔ ΤΟ ΡΙΕΘ; ΤΠῈ ΟΠΌΛΟΙΣ 4ΑΔὴ ΤΕ 
᾿ ΠΟ τε νον, ἐπὶ κὸνὸ δου ναοῖς ον ν τὺ α οὐ τεὶ κυ να ἐξανϑι 237 

Π. 1ΠῈ ΟΟΝΡΕΙ͂, ΟἹ ΟΝΚΑΤΙΟΝ ννννννννννμ νιν νννννενον 273 

ΠΙ. 7ΠῈ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΡ ΟΠΕΙΘΤΙΑΔΙΤΥ ΤῸ ΑΙΤ.,...... 319 

4 



ΑὈΘΙΤΙΟΝΕ ΑΝῸ ΟΟΒΒΕΟΤΊΟΝΕ, 

Ῥ. τΆ, 60]. Ὁ, 1. 5 ἔγοτῃ Ὀοίίοιῃ, ααα 

Α, ΤῊΝ ῬΒΟΒΠΕΜ ΟἹ ΤΡ ΑΝῸ ὙΠῸΒΒ ΤῸ ἽΠΟΜ ΓΕ 18 ΡΒΟΡΟΒῈΡ (ἰ. 5-- 
1. 1} 

Ρ. 37. 1. 9 ἔτομι Ὀοξξομι, {01 30 ται 20, 

Ῥ. 38, 1. 8 ἔτοτῃ Ὀούίοιη, [07 « ΦοΒη 1. 9 γοα ΖοΊλη ἷ. 20. 

Ῥ. 127,}. 12, 70.) ἴογη τοι ἴογοο, 

Αἀα (πὸ ἰο]οσπρ' τοααίηρα θοὸν {86 ἰοχί : 

ἱ, 6 ἐὰν γάρ Α. 

ἱ, 9 οηι. ἡμᾶς Ο. 

ἰ1, 8 σκιά Α. 

1], 27 οι. καὶ καθώς. 

1, 28 ἐν τῇ παρ. αὖ, ἀπ᾽ αὑτοῦ κδ, 
Γ᾿ 





ΙΝΤΒΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 

ΤῸ ΤΗΝ ΒΙΒΒΤ ΚΡΙΘΤΙΝ, 





Ι, ΤΕΧΊ. 

ΤῊ ἰοχὺ οὗἉ ὑπὸ ΕἸ 516 15. οομιύαϊ πο 1ὰ ὕΠ6 ζο] ον τὴν αὐ ΟΥ 105 : ΝΣ 
168 1 

ι. ἀκεεκ Μδῆ. ΜΘ. ὑ80 
: ἘΠ ΡΙΒ016 18 

(α)͵ γύρισαν εὐισϊὶαΐϑ : οοῃἑαίποά, 

δὲ, Οὐ, 1. βιῦσ, 1Υ΄ 

Α, Οοἄ. ΑἸοχ. βῴοιν. 

Β, (σά. γα ο. προ, ἵν. 

Ο, Οοά, Ἰρμν, δ, ν, ἵροιῃ ἱ, 1----ἶν, 2 ἐκ τοῦ θεοῦ. 

ϑοοοπααγ, εὐγιοϊαΐϑ ᾿ 

Κ, Ονα. Μοβᾳ. 5:00. ΙΧ. 

1, Οοα. Ληροῖ, βθθο. ΙΧ. 

Ρ, Οο(. Ῥουρ νυ, δῶ, ΙΧ. 

(6) Οὐμγδῦνοα, Μοτα ὑμαη ὕνψο μυπάνθα 1 πα οΡ, ἱποα]ηρ 

143 (Οοά. Οὐ] θουῦ, 5:00, ΧΙ. τ 22. Ο050.}), ἀπά 41 (σά. 

ΤοΙοοϑί, Βέδο, ΧΙΝ, τε όο 050.) 

10, Οὐὐάς δόχοῦ, βιθο, γι., 5. Ἰοϑῦ 67 ᾿ἰοᾶνοβ αἴδοι Μαυς χνὶ, ας 

(6Κ,.), ἰὰ ψ] οι ὑμογθ οἂπ 06. πὸ ἀοιθὺ ὑμαὺ ὑ1|6 Ερ] 5016. τγὰϑ ὁ0- 

ἰαϊτιθα, ἴῸΥ ἹΘΥ 118. σὰ ρ 90]. ὑπὸ Τιαύη ὑγαμδ αὔϊομ οὗ 2 “01}} 

11--τῦ, πιὸ Βοοῖἷς οἵ ὑπὸ Αοα οομλοα ᾿ητηοάϊαιοὶν ον γα 5. 5 Υ 

2. ΨΈΕΒΒΊΟΝΒ. 

(α) δαΐ. Οἰά “ιαξώνι. 

Δ Ἰαῦρο πὰ ἱπηρογίαμῦ ἐγαρταθαὺ, 111. 8---οπᾶ, ἢδ5 

Ῥϑθὰ ρι] 156 ἃ ὉΥῪ Τὶ Ζίορίον (1876) ἔγοιη ἃ 

Μυρΐοα ΜΒ, (σοι, γπ1.}, ψ οι ρῖνοβ δὰ ΑΕΡΙοὰλ 

ὑδχὺ ΟΙΟΒΟΙΎ αἰκίη ὑο ἐπιαὺ οὗἨ ἘπΙσϑηὐτι5 (φιοὐοα 88 

Ε' ον .}7,,8.). 



ΧΥἹ]} ΤΕΧΊ. 

Α ὨΘΑΙΥ οομμρὶοίθ ἰοχὺ οὗ ἃ ἀἰβουθηὺ (Τύα]ο 1) 

{γρ [88 Ὀθθπ ῥγθϑουνθά ὈΥ Αὐραϑῦϊπθ ἴῃ ΙΝ 

Ἐχροβίθουυ ἀϊβοοῦνβοθ οα ὑμ6 ἘΡ 5016 (1. 1--ν. 12). 

Μίδην οὐὔδιου ἔγαρτηθηΐθ ἃγ6 ργθβουνοα ἴῃ αἀποίὰ- 

-- 

{10}. 

γωίγαίε Μαίϊῥν (ΑΥ̓͂. Ἰαῦ. νρ ἀπά νρ). 

(β) ϑυγίασ. 

εϑλίίο (8γγ. νρ). 

7|αγοίφαη, (5γγ. Ἀ]). 

(γ) σνρίϊωη. 

Μοιιρ] δὲς (Ο(ορίϊο) (π10). 

Τ' Πεδωὶο (8 1410) (0116). 

ΤῸ ὕΐιθ56 τη  Ὀθ0 δἀάοα {16 “γηωιοηΐαη, πα ὑμοὸ « ϊιορὶο". 

Ομαχδοῖοσ ΤΊ ὑοχὺ ἄοο5 ποὺ ργοϑθηῦ τηδὴν αΠΠ]ου] ῬγΟΡ]ΘηῚ5 (11, 20 ; ἵν. 2; 

ἘΡΡΙΘσεοος 10). 1ὺ νὰ8 ΟΧΡΟΒΘΑ ἴο Ὁ ἔἕονσου. ἀἸδύπσθιηρ ᾿ἤπθποοα. ὑπαῃ ὑμαῦ 

οὗ ὑπ6 ἀοβροῖ8. ΤΊΟΥΟ ΤΟΥ͂Θ. ΠΟ Ρ818}16] ὑοχύβ οὐ" ῬΆγ8116] ὑγδα [1 0}85 

αὖ απ (ἈΠ]6Ὲ85. ΡΙΌΡΑΌΙΥ ἴ ἦν. 4) ἴο ΒΌΡΡΙΥ δα ιθ]οηβ ὅο {16 

ΟΥΡΊ Δ] τ ογ 5, ΟΥἨ τα! Πολίϊομ5. οὐἨ {161 ἴοσι, ΤΠ6 πὐπιοδὺ διηοπηῦ 

οὗ νδγιαύοῃ ΠΠἸΓοΪγ 0 Πηὰ ἔανοιν ψ 10} ΟΥἸδΙο5. οὗὨ {Π|6 τηοϑὺ ὁρροβιύθ 

ΒΟΠΟΟΪΒ 15. ῬΥΔΟΙΙΘΆΠ]Ὺ ΟἵἨ ΨΘΓῪ 5118}} οχύθηῦ, ἀπ, ὑποιρ πὸ νανϊαύλοι 

18. νι Ποιιῦ γ6 8] 5] ὨΙ Πολς6, ΟΥ̓ ΘΟ ρα ύΙΨΟΙΥ 5128}] ππομηθηΐ, 

Οο]]δἰϊοι Τὴ {π6 ζο]Π] ον ηρ 8016 1 πᾶν βοῦ ἄονι 81] {Π|ὸ ομϑηρθϑ [πῸπὶ {16 

ἩΡΑΉΝΝΝ ἰοχὺ οὗ δύθρμθη8 (1550) ψ 16} 1 μᾶνο δαορύθα σΘΠΘΓΆΙ]Υ ἴῃ δοσογά- 

1550. ΔΏΟΟ ΜΙ {110 ΟΙοαν ὈϑΙδποθ οὗὁ {π86 τηοϑὺ ἀποϊθηῦ δανῃονιύγ. ΤΟ 

τοϑ ον 11] Ρὸ 80]6 ἰο ἡπάσο οὗἉ ὑμπϑὶν ᾿τωροχύίαποο. 

1. 4 86 καὶ΄ ὑμῖν, αἶϑο ἴο γοι (Δ. Β0), 

4 γρ. ἡμεῖς, σσυϊῦο το (ΝΑ ἘΒ), ἔον γρ. ὑμῖν, σοὶ ψυϊΐθ ἐο ψοιι. 

ἢ χ' ἡμῶν, οὐν" οΥ (δὲ Β), ἔον αὶ χ' ὑμῶν (Δ0)), γοῦν" 7ογ (ἀουθύδι]). 

5. ἔστιν αὕτη (δ ΒΟ), ἴογ αὕτη ἐστίν (Α). 

ἀγγελία, πιόϑ8ασθ (δ Α.Β), ἔον ἐπαγγελία (0), ργοηιῖϑ6. 

1 Βᾶγο ΘἾΥΘῚ ὈΡΙΟῪ {π0 ἰθχὺ ἃ 1ηΔΥΥ, ὑμποῦρῃ ὁ ΒΉΘΒ ΟἸΘΔΙΥ 86 
ἔΑΊΥ]Υ ΘΟΙΩΡΙοὐθ ψἱονν οὗἨ [86 τθϑϊηρ8 οὗ βοιχζοθβ οὗ {86 Ἰαίδὺ ἰδχίβ, οδῃποὺ βΒῃ- 
{10 ὈΣΙΠΊΔΥΥ ὉΠΟΪᾺ15 δη οὗ {18 τηοϑὲ ρεγβοᾶθ {88 βέυαυ οἱὗἱἨ ἃ {111 αρραγαΐνω 
διηοϊοτῦ γΘΥΒΙΟ8, πῇ {μ18 ἐπ θἃ βαη-ὀ ογίξίοιι, 



11], 

ΤΈΧΤ. ΧΙΧ 

οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ (Β), ἴογ' ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν (Δ Ο). 

᾽ Ἰησοῦ, «δδιι8 (δ ΒΟ), οἰπϊῦ Χριστοῦ, ΟἸυ"ϑί. 

4 868 ὅτι’ ἔγνωκα (ΑΒ). 

6 οἴη. οὕτω΄ περιπ. (Α.8) ἴο ψγχαῖκ, ἔου 80 ὕο ΜᾺ }1, 

ἡ ἀγαπητοί, Μεϊουοά (ἃ ΑΒΟ), ἴον ἀδελφοί, βηοίψγθη. 

0Π|. ἀπ᾿ ἀρχῆς (2) (ΝΑΟῚ), γο ]ιθαγά, ἔοΥ γὸ ον φοηι ἐδὸ 

δογύγηΐη. 

13 ἔγραψα, 1 ιυγοίθ (Δ ΔΙΒΟ), ἔον γράφω, 17 ευγίθ. 

18 οη". ὁ΄ ἀντίχριστος (ΒΟ). 

19 ἐξ ἡμῶν ἦσαν (120), ἔον ἦσαν ἐξ ἡμῶν. 

20 οἴδατε πάντες (Β), γα αἰΐ κπονν, ἕο καὶ οἴδατε πάντα, αγὦ γὸ 

Ἰσπον οὐϊ ἐδίηισα (ἀου ὑ[]). 

23 8 ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει (δ Α. ΒΟ), Ὺθ ἐλιαΐ 

δογυ  ο89οἐἦ, ἐδλε ϑογν δαί, ἐΐ6 Ταΐ]ον" αἶϑο. 

24 οἵη. οὖν (Α ΠΟῚ, ἐδογοίονο. 

27 μένει ἐν ὑμῖν ((Α}80), ἴον ἐν ὑμῖν μένει. 

τὸ αὐτοῦ χρίσμα ((")Β0), λ᾽5. ἀπούϊοῃ, [Ὁ τὸ αὐτὸ χρ. ἐἦι6 ϑα)η6 

ὉΠΟύ]ΟΤ). 

μένετε (() ΑΙΒΟῚ, αδίάο, ἕον μενεῖτε, γ6 δἠαἰζ αὐτάρ. 

28 ἐάν (δ Α ΒΟ), ὁ 116 5841}, ἔον ὅταν, υυῇογυ 6 5}}8]]. 

σχῶμεν (ΝΑ ΒΟῚ, ἴον ἔχωμεν. 

Ι διὰ καὶ ἐσμέν (δ Α ΒΟ), απ 5.10} 106 α7ὸ0. 

2 ο. δέ ( ΔΙΒΟ), δι. 

5. οῃ). ἡμῶν (4.9), 5118, ΟΥ̓ ΟἹΜ7' 518. 

Τ3 οἵη. μου ( . 80), Ὀγούμγϑη, ἔἕου τὴν ὈΧΟΙΒΥΘΗ, 

14 οἵη. τὸν ἀδελφόν (ΝΑ Β), 'ο ὑπαῦ Ἰονοῦδι ποὺ, ἔον. 'θ ὑμαὺ Ἰονϑὺδ 

ποὺ λὴ8 ὀγοί 97. 

τό θεῖναι (δ Α ΒΟ) ἴον τιθέναι. 

18 οἵη. μον (Δ ΒΟ), 6016 οἰ] άγϑῃ, ἔον τὰν 1100]0 ΟὨΠ] τ δα, 

84η4ἃ τῇ γλώσσῃ (ΛΒΟ). 

δὰ ἐν΄ ἔργῳ (4. ΒΟ). 

10 ἐν τούτῳ γνωσόμεθα (οι, καὶ ΑΒ, γνωσόμεθα δὲ Α.ΒΟ), ἴῃ 0115 

Ὑ76 85λαἰΐ ρογοοῖνο, ἴῸν αρ ἴῃ. 1158 σγχὸ ῬΘΥΘΟΙΨΘ. 

τὴν καρδίαν (Α ἘΒ), οαν σαν, ἴον τὰς κι οἂν λθαγίϑ. 



ΧΧ 

1γΥ. 

ΤΈΧΤ. 

21 οἵῃ, ἡμῶν (0166) (1. ΑΒ, 2. ΒΟ). 

22 ἀπ᾽ αὐτοῦ (Α ΒΟ) ἴὉΣ παρ᾽ αὐτοῦ. 

4 οη). Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα (Α.Β), Οὐνγδί οοηι6 τυ Πθδῆ,. 

1ο ἠγαπήκαμεν (ΒῚὴ, λανο Ἰονοᾷ, ἴον ἠγαπήσαμεν, Ἰονοα (ἀουὈα]). 

12 ἐν ἡμῖν ἐστίν (1 8) ἴον ἐστὶν ἐν ἡμῖν. 

15 Δ(ἃ Χριστὸς (Β), Οὐγίϑέ (ἀοι δέ ἐα]). 

τ6 δαὰ μένει (Ἐ Β), Οοα αδὲ(ζοίἡ, (ἀοι ὈὐξᾺ]). 

19 οἵα. αὐτόν (Α Βὴ), χὸ ἴον, ἴου ψ6 ἴον ᾿υὗπι. 

20 οὐ (Ἰ Β) Ὁγ πῶς, σαηγιοί ἰονθ, ἴῸ ἤοιῦ οαγὰ 6 Ἰονο ἢ 

1 οτι. καί (Β), οἶδο. 

2 ποιῶμεν (Β), (ο, ἴογ τηρῶμεν, ἦορρ. 

5. τίς ἐστιν δέ (Β), διιέ Ψ1ιο 151 ὉΓ ψ1Ὸ 151 (ἀου {π|])}. 

6 οτῃ. ὁ (ΑΒ), Φοβὰβ ΟἸιυιϑὺ, ον δοδαβ ἐΐ6 ΟἸγιϑύ. 

δα ἐν΄ τῷ αἵμ. διὰ τη ὑἰια Ὀ]οΟά, ἴον δι) ὑπ6 Ὀ]οοά, 

6, 7 οτῃ. ἐν τῷ οὐρανῷ...ἐν τῇ γῇ (ἃ ΑΒ), ὧν λδαυονι, ἐδ 6 7᾽αἱλι6},, ἐδι6 

Ἰγογτά, απ ἐδ6 Π}οἷγ ὐδοϑέ; απο ἐ,686 ἐΐγθ86 αΥὐὸό οη6. Απά 

ἐδιογ9 αὐὸ ἐ 766 ἐἰιαΐ ὕθαν υσλέγι688 ὧγν θα },. 

9 ὅτι (δ ΑΒ), ἐλαΐ, ἴον ἣν, τολίολι. 

10 αὐτῷ ΟΥ αὐτῷ ἴΟΥ ἑαυτῷ, 

11 ὁ θεὸς ἡμῖν (Β), ἴον ἡμῖν ὁ θεός. 

13, ἵνα.. αἰώνιον, τοῖς πιστ....θεοῦ (Δ Ὁ Β) ἴον τοῖς πιστ....θεοῦ, ἵνα 

αἰώνιον, ὑμδὺ γ6 ἸπᾺ  ΚΉΟΝ ὑπδὺ γ6 ἤάγο δὔου μα] 110, ὀϑοη μῦο 

γοι ὑμαὺ Ὀ6]1ΙθΘνθ οἡ ὑπὸ πϑηθ οὗ ὑΐθ ὅοῃ οἵ Οοά, Ὁ" υηΐο 

γοιι... αοα, τμαὖ γὸ τὰν... 110, 

οἵα. καὶ ἵνα πιστ. εἰς τὸ ὧν. τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ (1 Β), απὰ ἐδιαί 

γ8 ΤΩΔΥ Ὀ6]1ΘνΘ οα ὑΠ6 πη) οὗἉ {16 ὅοῃ οὗ σοα, 

15 ὃ ἐάν ἴον ὃ ἄν. 

ἀπ᾽ αὐτοῦ (8) ἴογΥ παρ᾽ αὐτοῦ. 

18 τηρεῖ αὐτόν (ΑΒ), Κορροῦδ Ψύηυ, ἴου τηρεῖ ἑαυτὸν, Κοορθέλι 

ἠὐηιϑοί , 

20 γινώσκομεν (δ ΑΒ) ἴοΥ γινώσκωμεν. 

οι, η) (4.8). 

21 ἑαυτά (" " Β) ἴΟΥ ἑαυτούς, 

οἴῃ, ᾿Αμήν (1 4. ). 



ΤΈΧΤ. ΧΧῚ 

ΤῸ {8088 8 ὺ 6 δἀαοά ἃ ἴον ναυιϑύϊουϑ ΜϊοΟΪ ΔΥῸ ΤΠΟΥΘ ΟΥ 1688 

ΡΓΟΡΔΡΪ6 : 

᾿. 2 μόνων (Β) ἴοΥ μόνον. 

1ὸ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ (ογἀογ) (δ Δ Ο). 

25 ὑμῖν (Β) ἴον ἡμῖν. 

20 8644 καὶ πᾶς (ΝΑ). 

11, γ, παιδία (ΛΟ) τεκνία, 

23 πιστεύωμεν (δ ΑΙ) ἴογ πιστεύσωμεν. 

ἵν. 2 ἐληλυθέναι (Β) ον ἐληλυθότα. 

3 λύει ἴον μὴ ὁμολογεῖ. 

ν. 6 μόνῳ (9) ἴον μόνον. 

ἴὴ ν. τὸ ᾿ὖῦ πιδύ "0 αποϑύϊοπρα ψούϊιον ὃ μὴ πιστεύων 5]οι]4 ποὺ 

ϑύδηα ΔΌΒΟΙ] αὐο] γ, τῷ θεῷ πὰ τῷ υἱῷ Ὀοὶπρ ὕνο αὐζοιηρίθ ὑο ἀβῆπθ {18 

ΒΘΏΒ6. 

Τὺ ΜΠ] θυ βοθὰ ὑποῦ ὑπο 0 15. 'π {16 ΠιΔΊΟΥΙΥ οὗὁἨ οδβ6 8. ἃ Οἶθᾶν βαροιῖου- 

ῬΓΘΡροπάργαποο 1ἢ ποῦ ἃ οομιροῖα ἀρτϑοιηθιῦ οὗ {Π6 τποϑῦ δποϊθηῦ ἀν νῷ 

ἀγθοὶς ΜΩ͂Ν. ἤὸν ὑπὸ τοαάϊηρ αὐἰορίοα, 116 χδ85. οὗἨ ἁ ]Ἰαύον Οσὐοοκ ΘΙΘΩν ΟΣ, 

ΜΕΜ, ρῖνθ ἴῃ τποϑῦ ὁάδ65. ὅμ6 γϑα Πρ 116} 15. χο]οούο, μθαὺ πού 

ἘΠΕΓΘαθ θην ὑποὸν τὸ ΠΥ αἰν!ἀρα υθύννοοιῃ. ὑπὸ γἶνὰ] ΤΟ] ΠρΡΒ 

(6. 9. 11. 4, 7, 13, 23, 24; '. τ, 13, τό, ἅ6.).,», Τ|ιὸ χοδάϊηρ οὗ ὕϊιο 

τηοϑῦ ἀποϊθαῦ (ἀγοοὸῖκ ΜΘ, 15. ΚΘΠΟΥΆΠΙΥ διιρρουύθά ὉΥῚ πηρογίαμὺ 

ΓΘρΡΓοδθη αῦινοβ οὗ {116 ΟΑΣΥ ΨΟΙΒΙΟΠΒ ἃπα υγ Βοπιο ἰαΐο" ΜΌΝ, Βαΐ 

ἴῃ ἃ ΨΟΡΥῪ ἴον Οἰβθ 8. ἃ ΤΟ Πρ 15. ὑΆ ΚΟ ΟἹ 5Π18}} δηοθηῦ ΔΆ ΠΟΥ 

δῖοι Μ]οὴῦ που δ Ἰπαἀοαυσλῦο 1ὅ ἴθ γοδάϊησ ὑγοσο σομβιἀογοά 

Ὦν 1086] (Ἰν, το, το; ν, 5). 

Βιυὺ ποὺ ἴο ομὐον ΠΟῪ ἰπΐο {1160 ἀοὐα1]5 οἵὗἨ ϑυϊάθῃοο 1ὖ Ψ1}} Ὁ 

ονἀθηῦ ἀρομ ἃ οοηβιἀογαύϊοη οὗὨ ὑπ οοπύοχύβ ὑμαὺῦ ὑΠ|6 τποϑῦ δηοϊθηῦ 

γ θην οἴνθα ἴῃ ὙΘΓΥΥ͂ ΠΙΒΠΥ͂ Οδ808 ὑπαῦ 5Βῃδάο οἵὗἨ ἁ σο]ουτίηρ ὑο ἢ 

Ῥδδβαρο Ψ ΟΝ αὖ ΟΠ66 ἈΡΡΙΌΝΘΗ 1561} ὑο Ὧθ οΥἹρίπα] (6. σ. 1. 7; 11. 7, 

19, 27; ᾿ἰϊ. 1,2, 5, 14; ἵν. 3, το; ν. 6, 18). Τπ οὔθ᾽ ΟΑ565 0} 

τηοβὺ ἃποϊθηῦ γϑϑάϊησ ΘΟΒΙΎ ΘΧρΙ ἴῃ ὕπο οὐἱσὶη οἵ {110 τϑοθῃῦ το μι: 

ΨΏ116 ὑΠ6 σΟΏΥΘΓΕΘ οἰδησο ἴα. πη] 06 1110 1016. (6. . 11... 23} Ρ. 13; 866 

Α]80 ἷ. 4, 5; ἢ. 4, 13, 18, 20, 24, 27, 28; ᾿ϊ, 13, 18; ν. 2) 9). 1 



ΧΧῚῚ ΤΈΧΤ. 

ΟἿΒ Ὀἶδοθ ΟἿἹῪ (1Υ, 20) ἀοθβ ὕπο γϑὰδϊηρ οἵ [Π0 ΤΩοΥΘ γϑοθιὺ 06 οἵ 

ατθοὶς ΜΌΝ, ἀρρθὰν αὖ ἤγϑὺ βισεὺ ὕο Ὧ6 1] ΠΒ1ΟΔΙ]Υ͂ ΤΩ ΟΥ ΠΣ ΚΟ Ιγ. 

ΤῊΘ γαυϊδηΐβ ΟΥ̓͂Σ ροοα ΘΧΘΙΏΡΙ]68 οὗ οομῆςσο τ δα ηρ5 (11. 15 τοῦ 

θεοῦ καὶ πατρός ; ΘΟΙῺρ. 2 ΦΌΠΠ 12 ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς 

ἀληθείας) ; οὗὨ οἸλὶπδῖοη 5. ὈΥ Ποηιωοίοϊοινξοη, (1Δ. 21 ἴ.; ἵν. 6, 21; ν. 2 ἔν; 

Δα ΘΒΡΘΟΪΔΙ]Υ 11, 22); οὗἩἨ ὕμοὸ δααϊδίοη δα οπίβϑίοι οὗ {110 ΗΔ] ν, 

ΤΟρΓοϑοηὐθα ὈΥ͂ ἃ 1126 οΥ̓ΘῚ ὑΠ 6 γόυγοὶ] (11. 13, 14); οἵ ὑϊασίϑην (1ν. 2). 

ΤΠ ἑεχέοῦ 116 ἰοχὺ οὗ Β 15, ἃ8. δβθνῃθιθ, οΟὗἨ ρῬαγϑιηοιηῦ ΘΧΟΟ]]Ίοησθ, 10 

τς Καὶ: ΒΌΡΘΑΙΒ ἴο ὍΘ 1 ΘΥΥΟΙ ἴῃ ὙΘΓΙΥ͂ ἴθ ΟΔΒΘΒ : 

ἱ, 2 Ἐ δ΄ ἑωράκαμεν. 

1], 14 τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς. 

25 ὑμῖν, ΘΟΙΏΡ. 11, 1. 

2] χάρισμα. 

111. 21 ἔχει. 

Βομθ6 οὗ {16 ΤΟ ηρ 5. ΒΟ 1 ΡΊΨΟΒ ΔΙῸ ΠΊΟΙῸ ΟΥ̓ 1085 ἀοα δ 8] : 

Ἷ, 2 μόνων. ΟὈΠΡ. Υ. 60. 

14 οἵη. τοῦ θεοῦ. 

24 οἵη. ἐν ὈοἴΟΓ6 τῷ πατρί, 

27 ἀλλά ἴον αλλ᾽ ὡς. 

29 οἴη. καί. 

111, 15. ἑαυτοῦ ἴοΥ αὐτοῦ. 

23 πιστεύσωμεν. 

ἵγ. 2 ἐληλυθέναι. 

10 ἤγαπήκαμεν. 

15 Δ4α Χριστός. 

Υ. καὶ τίς ἐστιν δέ. 

6 μόνῳ: ΟὐμΡ. 11. 2. 

Τὸ 15. ποῦ, 85 ἴᾺγ 85. 1 οδῃ 7πᾶρθ, ΟΥ̓́Θ ἴῃ ΘΥΤῸΡ (1088 ἴῃ 111. 7) 

Ὑ 6. 1ὖ 15 Βαρροτύθα ὈΥ͂ ΒΟΙῚΘ ΟὔΒΟΥ ῬΥΪΤΩΔΤῪ ΠΟΙΆ] ΟΥ ὙΘΙΒΙΟᾺ : 

1, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ Β 13 31 57, Υρ τὴ0 {Π6. 

1, 6 οηι. οὕτως ΑΒ 5γτ. νρ Ἰαδὺ {}.6, 

20 0Π}. καΐ (25) Β 86. 

πάντες ἈΒ ολ6, 



ΤΈΧΤ. ΧΧΙ 

ἢ, ν᾿ οἵα. ἡμῶν ΑΒ 12 Ἰαύ. νῷ 51. Ἀ] τηθ. 

19 ομλ. καί (13) ΔΒ Ἰαῦ, γῇ 5). Ὁ] μ)ο, 

τὴν καρδίαν ΑΒ 5γγ. γρ' {89, 

21 οἵ. ἡμῶν (15) ΑΒ τ2. 

οἴῃ. ἡμῶν (25) ΒΟ. 

ἵν. 34 οἵη. Χρ. ἐν σ. ἐλ, ΑΒ Ἰαΐ, νῷ τηα. 

12 ἐν ἡμῖν ἐστίν δ Β. 

τ9 ὁπ. αὐτόν ΑΒ (86). 

20 οὐ δύναται δὲ Β Ξυγ. Η] {Π6. 

νι 1 ΟἹ, καί (25) Β 15 (Ἰαὖ. νρὴ) {Π6. 

2 ποιῶμεν 1} Ἰαῦ. γρ 5ΒΥΥ τη6 {Π6. 

18 αὐτόν ΑἾΒ. 

(1ν. 21 15 ποῦ ἃ οᾶ86 ἴῃ ροϊηΐ.) 

1116 ἰοχύ οὗὨ δὲ ὁομία! "8. ἸὩΔΗΥ͂ ΘΥΤΟΥΒ 50η10 ΟὗὨ ΠΟΙ. Υοιηδίη Ὧἢ- ΤΠ ἐοχέ οἱ 
Ὕ ἥς 

οογγθοίθα, ἀπ ποὺ ἃ ἔθυγ ροοι ΠΑ} [Ὰ]56 γϑϑάηρΒ : ἐ ΤΗ; δὴ, 

', 2 ὃ ἀκηκ. καὶ ἕωρ. καὶ ἀπαγγέλλ. 

5 ἢ ἀπαγγελίας οογγθοίοα ἰο ἡ ἀγάπη τῆς ἐπαγγελίας. 

11. 4. φυλαξωμεν (τ" "λ.). 

4 οπ]. ἐν τούτῳ, 
.ω 

ἡ ἀλ. τοῦ θεοῦ. 

8 ἀλ. καὶ ἐν. 

9 μισῶν, ψευστήῆς ἐστιν καὶ ἐν τ. σκ. 

13 τὸ πονηρόν. ΟὈΙΡ. υὑ. 8 τὸν ἀλ. - ν, 1. 
3 ’ 5 

24 ἀκηκόατε (0166). 

ἐν τῷ π. καὶ ἐν τῷ υἱῷ 

26 ταῦτα δέ. 

27 πνεῦμα (τ τι.). 

ἀληθής. 

28 οχ, καὶ νῦν... αὐτῶ, 
9 ΤΩ 3 3. » 39 ΄Ά 

ἐν τῇ παρ. ἀ. ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

1, κα οἴδαμεν. 
3 Ν »5 3. «(ὦ 

οὐκ ἔ. ἐν αὐτῷ. 

14 μεταβέβηκεν. 



ΧΧΙΥ ΤΈΧΤ. 

21 ἀδελφοί. 

22 αἰτώμεθα. 

ἷν, 2 γινώσκομεν. 

4 ὅτι ἀκηκ. ὅτι. 

ὁμ. Ἰησοῦν κύριον. Οὐπρ. τ ΟΟΥ, ΧΙ], 3. 

8 0π|. ὁ μὴ ἀγ.... θεόν (1" τη.}: οἵη. τὸν θ. (5). 

9 ζώμεν. 

17 μεθ᾽ ἡμῶν ἐν ἡμῖν. 

τῇ ἀγάπῃ τῆς κρ. 

ἐσόμεθα. 

20 ΟἿ, ὅτι. 

γ. 1 τὸ γεγεννημένον. ΟὈΙΏΡ. ν. 20 ; 1]. 12. 

ἡ οἱ τρεῖς. 

9 τὴν μαρτ. τοῦ θεοῦ (τ τη.). 

1ο ἐμαρτύρηκεν. 

οὐκ ἐπίστευκεν. 

20 τὸ ἀληθινόν (τ" τι.) 

Τπ ΒΟνΘΓᾺ] οὔδο8. 1 [ιὰ5. ἔμ |86. το δά ϊησθ 'π ΘΟ ἢ Α μπῇ 

ψΊῸ ἢ ΟἽ ΤΕΒΡΘΟΌΙΥΕΙΥ : 

ΝΑ. 

᾿ϊ. 2ὲ δα ὰ ἡμῶν αἴθ} καταγινώσκῃ. 

γ. 6 δὰ καὶ πνεύματος αἴϊοι αἵματος, 

ΝΟ. 

1, 9 80ἀ ἡμών Δέ6"" ἁμαρτίας (25). 

Ἰδ, 6 δἀᾷ οὕτως. 

11, κα δὰ ἡμῶν αἰζον ἁμαρτίας. 

11 ἐπαγγελία, 

13 δα καί, 

10 δὰ καί, 

21 Δ6ἃ ἡμῶν αἴδογῦ καρδία. 

Τμοίοχίοί ΤΠ ἰοχὺ οὗ Α, ψὮ10}} Τϑργθϑθηῦβ ἃ ΤᾺ ΤΟΥ δηοίθηῦ ὑγ}06 ἴῃ (ἢ ΐ8 
Οοἄᾶ, Αἴοα, : : ἥ ᾿ ; 
Α. ἘρΡΙβ016 ὑμᾶὰ 1η 89 Οἴοβροθὶβ, δοῃύδί 8 ΤηΔΗΥ͂ ῬΟΟΙΠᾺΡ τϑϑαϊηρθ, ἴῃ 

ΜΠ Οἢ 1ὖ πα5 οἴου ὑλ6 βαρροτῦ οὗ ὑπὸ Ὑυϊραΐο : 



ΤΈΧΤ. 

6 ἐὰν - γάρ. 

" μετ᾽ αὐτοῦ (δοτηθ α΄). 

μιόο .»ο 

1, 2 ἐστ. ἱλ. Ἰαῦ. νῇ. 

ὃ σκιά. 

ἐν αὖτ. ἀλ. 

27 ομ. καί Ὀθέοσο καθώς, 

11. 20 οπῃ. ὅτι 25, ἰαὐ, νῷ τι6 {Π6. 

23 τῷ ὁν. αὐτοῦ Ἴ. Χ. 

ἷν. 6 ἐν τούτῳ Ἰαΐ, γρ τὴη6 ἐδ6. 

ἡ 84 τὸν θεόν. 

ὃ οὐ γινώσκει. 
9 [ωᾳ] φ ’ 

10 ἐκεῖνος [0 αὐτὸς. 
ε ΄-:-:α 

15 ὁμολογῇ. 

τό πιστεύομεν (αὐ, νβ) τη6. 

10 ἃΠ( οὖν Ἰαὐ. νᾷ. 

ὁ θεὸς ἴοΥ' αὐτός Ἰαὖ. να. 

21 ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἰαὐ, γῇ. 

ν. 6 πνεύματι ἴον αἵματι. 

10 δια τοῦ θεοῦ Ἰαῦ. νῷ τη6. 

τῷ υἱῷ ἰαὖ, νῷ. 

οὐκ ἐπίστευσεν. 

11 αὕτῃ ἐστὶν ἡ ζ. 

14 ὄνομα ἔοΥ' θέλημα. 

τό μὴ ἁμαρτ. ἀμ. μὴ πρ. θ. 

20 ἀληθινὸν θέον Ἰαῦ, νρ᾽ τι6. 

οἵη. Ἰησοῦ Χριστῷ ἰαὖ, νρ. 

ΤῊΘ ΡΘοΌ] αν τοδάϊηρβ οὗ Ο αν πο Δρρϑαγδῃσθ οὗ ρϑηι ΠΘΠ688 : 

', αϑαά ἴῃ ἢῃ. ἐν ἡμῖν. 

9 οἴῃ, ἡμάς. 

τ 21 ΟἿΆ, πᾶν. 

ἢ], 20 κύριος (ἴογ θεός). 

ἷγ, 2 Χριστὸν Ἰησοῦν. 

ΧΧΥ͂ 

ΤΉ ἰοχί οἱ 
Οοά. 1ρλι. 
σ. 



ΧΧΥῚΪ ΤΈΧΎΥ, 

Τὴ βουθῦαὶ Ῥ[8668 ἰὺ ρῖγϑβ ἃ οοσγθοίϊοῃ Διο ψὰΒ δἀορίθα σ]άοὶν : 

1. 2 οἵω. δέ. 

5 ἐπαγγελία, 

ὶὶ, 4 οἴη. ὅτι. 

Ἧ], 14 δὰ τὸν ἀδελφόν. 

Τ|ι9 71αἰἷὰθ Τὰ Ψαυϊραίο Ταὐΐπ ὙΘιβίοη 18. ἔου 088 πιοϑὺ μαιὺ ὙΘΙΥ͂ Οἶ080 0 

γμιραῖεν, Ομ ΘΑΙΪΥ τοῖς. ἑοχύ. Τὺ τορυθϑθιΐθ ΒΟΎΘΥΘΙ ἴῃ ΒΟΠΔΘ ΟΔΒΟΒ ΤΟΔΪΉΟΒ 

ὙΙΟΩ ἃχο ποῦ ον ποθα Ότα γος ΜΉΝ. : 

1ϊ, κ 86εἷ 6ἐ.8ὲ : καὶ ἐὰν δέ (1). 

12 τερον" (1 ἀφίονται). 

1}, 7 φιυυὴὶ λαδιιογὴ 1. Ὁ. δέ, 

ν, 2 φιιὴ βοἰσὶέ (λύει) υέσωηι Οὐ γάδένι). 

λῖο ὁϑὲ αγιζλοἠγιϑέιιδ, φιιοα, 

4 δι : αὐτόν, 

τό εαγιαὶ - 1) 61, 

γ. 6 Οἠγίδίιιϑ ἴον τὸ πνεῦμα. 

7 τἰημν ϑιιηὲ ἴΟΥ εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 

9 ἴε8ι. 1)6ὶ -- φυυοῦ Ἠνα)ιιδ 68. 

χς ὁ 8οϊηυμ8 (Δ ἘΔ. οὖ καὶ ἐάν). 

ΟΥΒΘΥ γϑδάϊη 95 ΓΘ γοῦνα 1ἢ ΒΟΙῈΘ ἰαῦθ ΘΟΡΙΟΒ : 

11, τὸ Ὁην ποι ἩΟῊ, 68, 

27 πιαγιθαΐ : μενέτω. 

111, 6 - 6ἐ οημγηΐϑ. 

τό - 261. 

ἵν. 2. σορηοβοϊξων : γνώσκεται. 

γ, τό 8οϊέ: εἰδῇ. 

“ὐὐ τογοὲ χιὶβ : ἵνα ἐρωτήσῃ τις 

17 οπ. οὐ. 

Τὸ ἀστθοβ ὙΔὺ δὲ ΔΙοηΘ 1ὴ 11, ὃ (Ὁ οὐ ὧν ἴ980), ἀρᾷ ῖῦα Β 41 ἴῃ 
11, 25. (υοὔ! 8). οὶ 

ϑοιη6 ΡΘΟΙΪΙΥΙὑ165 Οὗ ΟΥ̓ΘΙ' ΠΊΔΥ ῬΘΥΠΔΡΒ ΟΡ Θβθηὺ χϑδ] γαυϊδἐϊοῃϑ : 

Ἵ ο Πώῤρζιδ οἐ ὑυιδένι8 69, 

11, κ νογδινηὺ θΐυι8, 



ΤΈΧΤ. ΧΧΥΪΙ 

ἦν. 4 πιῶῖς ὑάην ὑην Ἠνυηιαῖο 68έ. 

12 υἱάϊέ ἐυυϑηυχιναην. 

τ ποίβουην σαγλαϑ. 

Τη ἴθγθ8 ρ]δοθβ " ϑὐοιυύ 68, ΥΟΡΥΒΒΘΙΐΒ ὡς, καθώς, ἱ. 7; ὨΪ. 3, 7. 

γαχια οι ἴῃ ΟὔΘῚ ΡΔΗΒΑΡῸΒ ΠΥ 06 ΒΠΏΡΙΥ ἀπ ἴο ἐπ θυ ργϑύα οι : 

ἷ, 4 8ογλρδίηνιιδ, 11, τ8 τύ ἀνέδην, αἰ. 20 86(ὦ τοῖ, 111. το ϑιυακθηνιο, 

ἦγ. 20 υἱεοί (2). 

ΤΊ6 Ῥδου αν 165. οὗἨ Ιηὐουργούδθοι ἴῃ {116 [0]. Η] 665. ἃΥΘ 

ΜΟΥ Υ οὗ τομῶν, δηγ οὗ ὑμομ ἃτῸ ὑοπο]οὰ προμ ἔθου ννα 8 : 

1, 4 αεἴ...8}, 

11, 2. 970 ἐοΐψινβ ηνιγιαἶὲ [ρΘοολ 15]. 

106 607,6. σα) )ὲδ 65ζ..«φιαν ΟΊ, 68, 

21 2101)... γιμαδὺ ἐσπιογαγϑιιϑ... 861 γιιαϑὲ 8οἰοηλδτδ... 

11, α τὐὖ ποηυδ θην)" θὲ δἱηνιιϑ, 

1ο φιυ γητο1ὺ 680 ἐιυδέυι8. 

14 ἐγωλυδίᾳὰ βινηνιιϑ. 

γ. 4 γνώ υὐηιονί. 

15 φιαδ ροδέιυίαγνδ.. 

10 ροίι. 

τὸ σομογοΐίο ἀοὲ (} ἡ γέννησις τοῦ θεοῦ). 

20 «ἱ σοσηοϑοιηγι8.. οὐ 8.ηλιι8. 

Βυὺ οααύιοιι 15 ΠΘΟΘΗΒΙῪ ἴῃ οομδύιοιϊηρ ὅΠ6 ατοοὶς ἰοχὺ Μ ὨΙΟΝ 

ὑπ νϑυβίοῃ τοργθϑοηΐβι Τ)10 88 π|6 ὙΟΥΪ8. Δ16 ποῦ ΙΝ Υ5. Τοηἀογοὰ 

ἴῺ 08 βᾶτηθ ΨΆΥ͂ ἴπ {Πκ οομίοχίθ. ΤῆὰΒ παράγεται 16. τοῃάογοᾶ 

ἐγαηβιθγιγιξ ἴπ. 11. 8 διὰ ὑἐγαγιϑὶδὶέ (ἐγ αγι81}) (Ὁποαρὶι Ποῦ ΦΌΓΙΙΒ. ΠΙΔῪ 

ῬΟΒΒΙ ]Υ σϑρυθϑθηὺ ἐγωρδὺν) 1Ὼ 11, 17; τηρεῖν 18. γομάθιο 1 ὑπ γ60 

ΟΟΠΒΘΟΙ γ9 ὙΘΙΆ68. ΟΥ̓ οὐδοῦναῦθ, ομϑέοαϊγ6, δογυανθ (11. 4, 4, 5); φώς 

5. τθηἀογθὰ ὈῪ ἴωω (1, 5, 7; 11. 9), ἀμ ὉΥ ζιηιολὰ (1. 7, 10); γινώσκο- 

μεν ἴὰ {8.6 Βᾶτη8 ΘΟΠΏΘΧΙΟΙ 185 ὑγϑηϑ]αὐθαὰ δοίην (11. 2, ν, τ ; ἢ]. 24), 

σορηφϑονηγιι8 (111. τὸ ; ἵν. 6 ; ν. 2), δὰ ἐριέοϊϊοσίμιιιϑ (1ν. 13). 



ΧΧΥΙῚ 

ΤῊ ]165 ἴῃ 
ΜΕ, 

ΤΊ {}16 
Οαἰλοϊϊο. 

ΤΙΤΙΕ. 

Π, ΤΙΤΙΕ, 

Τῃ Ονι. Ῥαΐ. Β διὰ Οοά, Αἴον, ΑἪ {1 1016. 15. Βα] Ἰωάνου 

(.-ἀννου) ἅ, ΟΓ υοῖμν τ. ἴπ Οοά. δὲγυ. δὲ {818 5. Τασίμου ἀρῆποὰ 

Ἶ. ἐπιστολή ἃ, ΤΊ.6 ἤγοὶ γμιδέϊα 9.75 σΧοδη; διὰ ἴῃ Οοὐά. Αηρσοίλουϑ 1, 

(ϑ:8ο, 1Χ.}) 16 ῬΘΟΟΙΊ68 ἐπιστολὴ καθολικὴ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἶ., 716 

Οαἰδμοῖϊο Πἰριϑιϊε οΥΚ ἐλ6 λοῖψ Αροδίϊα «᾽οἶμι; Ὑ 1110 Οοὐ. ΤῬονρῆμν. Ῥ 

(880. 1Χ.) ρῖνοϑβθ Ἷ. τοῦ εὐαγγελιστοῦ καὶ ἀποστόλου ἐπιστολή] ἃ, 7716 

υϑὲ ρίϑεϊε 4 σοί ἰἢ6 Πναησοῖδε απ Α μοβίϊο. 

Ομ μοδάϊπρ ΌΤα ἃ ἰαΐον ΔΙΆ, (ξ" 1) 15. ον χαούϊηρ : βροντῆς 

υἱὸς Ἴ. τάδε χριστιανοῖσιν, 4 8ογν 97 ἰδιιγιεῖον [8α}}}} ἐιό86. {}ῖγιγ8 ἰο 

Ο γἱεϊαΉ 8. 

ΤΊ ΕΡΊ 8016. 15. ΘΟ Π]ΟΪΥ ΡΟ οὗἨ ἃ8 ἐπιστολὴ καθολική, “ἃ 

οδύμο 116, σοθογαὶ, ΟΡ δ010,,) ΤῊ τηϑδηϊηρ οὗ ὑπὸ δορὶ μοῦ 15. ψν86}} σίνοῃ 

ὈΥ ΑἸουπιθηῖιβ (580, Χ.)., Καθολικαὶ λέγονται αὗται οἱονεὶ ἐγκύκλιοι. 

Οὐ γὰρ ἀφωρισμένως ἔθνει ἑνὶ ἢ πόλει ὡς ὁ θεῖος Παῦλος, οἷον Ῥωμαί. 

οις ἢ Κορινθίοις, προσφωνεῖ ταύτας τὰς ἐπιστολὰς ὁ τῶν τοιούτων τοῦ 

κυρίου μαθητῶν θίασος, ἀλλὰ καθόλου τοῖς πιστοῖς, ἥτει Ιουδαίοις τοῖς 

ἐν τῇ διασπορᾷ, ὡς καὶ ὁ Πέτρος, ἢ καὶ πῶσι τοῖς ὑπὸ τὴν αὐτὴν πίστιν 

Χριστιανοῖς τελοῦσιν (γω, α(ὦ (ηληι. ἕη Πρ. «7α6.). 

ΤῊΘ ψογα ΟΟΟᾺΓΒ ἴῃ 815 ΘΟΠΠΟΧΊοΙ ἔσοτῃ ὑπ οἷοβα οὗἉ {16 βοοοπᾷᾶ 

ΟΘηδαΥ οηνγαγά8, Τῆυ5 ΟἸθιηθηὺ οὗ ΑἸοχαπᾶνα (ϑέγοην. 1γ. ο. 1, 

8 90, Ρ. οὐ Ῥ.) 5ροαῖζβ. οὗ {16 δύο. οοπίδ! θα ἴῃ Αοἰβ χν. 23 ΠἾ δ5 

ἡ ἐπιστολὴ ἢ καθολικὴ τῶν ἀποστόλων ἁπάντων... διακομισθεῖσα εἰς 

τοὺς πιστούς... ΟΥ̓ΤΘΡΟΙ Ἰ1508 ὑΠ6 δριὑμοὺ οὗ ὑΠ6 ΕἸ γϑὺ ἘΡίβε16 οὗ δύ Ῥοϑίδγ 

(οἴ. Ἐα86, 17. .. νι. 25), 1 Φομπ, Ψπ46 (ἴῃ {16 Ταίλα ὑνδηβὶαὐϊομ), 

Δῃα οὗ {Π0 (Βροονυ 41) Ἰϑύθον οὗ Βαγπαθαβ (6. (ἰοἶ8. τ, 63). Κὅ.0 8180 

ὑμ6 ψοτγὰ 15 βορὰ οὗἉ Ἰοὐδουβ ΙΒ ἃ σΘΏΘΓΑΙ ΔΡΡ]οαὐϊοῃ (ἐμουρ Βρθ- 

οἷ} δἀἀγθββθα) ἢ] οἷ. τη 6 ΠΟ οἰδίηι ἔο ΘΔ ΠΟη]08] δα μου ἐγ (Ειι80}. 

1. Ε΄. τν. 23; ΘΟΙΏΡ. Υ͂. ΤῊ τ " 

Τὴ {118 Β6η80 ὑπ ψοχζὰ 8 ἈΡΡτΟρτϊα οἷν ΔΡΡΙΙΘα ὑο ἐπ Ἰούξουβ 

οὗἩ ζδιηθϑ, 1 Ῥείθυ, 1 Φόθη, ν]οἢ Τοστηθα {ἢ6 οϑηΐγθ οὗἩ {π6 οο]]θοί ἢ 

οὗ ποῃ-Ῥα] πὸ Ἐρίϑι168, 1ὺ τγὰβ ὑβρη οχύθπαθα ὑο 2 Ῥοίοι δῃὰ Φυᾶο, 



ΤΙΤΙΕ, ΧΧΙΧ 

ὙὨ10 ἢ. ΔΥΘ ῬΘΥΘΟΥΥ σΘΉΘΙΆΙ ἴῃ ὑπ6ὶν Δἀάγθ85; δῃα 50 (1058. δοουγαῦα]}γ) 

ἴο 2, 3 Φολιῃ, ΒΟ ἢ ἡν γ6 ὑαϊζθι τη οἷ056 σοημηθχίοῃ δ τ ΦΌΒη. 

ΒΥ ἃ 5] ΠΡΌΠΔΡ ΘΥΤΌΙ 088 συοιρ οὗ Ἰοὐνουθ '"σὰ 8 ὁ4]101 ἴῃ {116 Ιαύον ΤῊ {16 

Ὑγοϑίοση ΟἸμιγο “ΟΔΠΟΏΪΟΔΙ ἡ (σωγιογο) ἴῃ γ0]Δ66. οὗἨ ἧ “ σα ]0]10.᾽ εὐ μι 

ΤΠ }}}}ὰ8. (6. Α.Ὁ. 550) πλὰ βροΐίζθῃ οὗ {16 Ἰουῦθουβ οἵ “΄ἀτιοθ, 2 Ῥοίου, 

υᾶο, 2, 2 Φο}} ἃ5 δα ἀοὰ ὈΥ ὙΨΟΥ͂ πιΔῈΎ ὑο {Π|6 οοἸϊοούϊοη οὗἩ ΟἙΠ Ομ ΟᾺ] 

"υοοϊα (ᾳφα ἀροκύο]ουτι ΟΠ ἢ σοὺ. πα Πσαραη δι). ΟἸβϑιοουια. [0]- 

ἴον ΒΒΟΡΟΪΥ αὔουνναγαὰβ δἰορύθα {110ὸ ΘρΙ]οὐ ἈΡΡΆΓΘΗΟΥ ἃ ἃ ροοιι- 

᾿ϊὰν' 010 οὗἨ ὑπὸ ψ]10186. στοὰρ (6 δέ, αἀἰυ. 116. 8), Ὁιουσὶι Ἰο οχίομ 8 

ἰῦ 4150 ὑο ἐ]10 Ψ]Ο]οὺ οΟἸ]θούϊοι οὗ ἃροβύοϊς ορ βθ]οθ, Ετοιὰ }ΐπὶ 10 

μΡ5504 Ἰηὔο ΘΟΙΏΠΟΙ 188. 1 {1}}5 Ππλἰδο βθὴθ6. (οοπρ. Ζ)εον, (ἐοίιῳ... 

δ ὕ οὐ. ἰ, 1Πἰ5ὲ. οὗ Δ, 1΄. (ἰωκολι, γ». ς 72). 

1771. ΕΟ, 

Τὰ οαὐαϊοσαοθ. οὗ ὑἸιὸ Ἰθοοῖκα οὗ ὸ ΝῸΝν Τοβίδμιοιῦ ὑπ τι πρ ΤῊ 
ΧΙ 

ἢ 5. ΤῸ 

10 "8 80 οα] 0 1 Τῦ ιὰ5 πο δι 1688, 10 Βα ὈΒΟ Ρ.ΟΠ ; ΠῸ ΠΔΠ10 15. 600}- ΑἩν τ ν 

ὑπο 1 1Ὁ ΟΥ̓ ΡοΥβοι ΟΥ̓ ΦΡ]ασο: ὁ]ιθγθ 15. πὸ αἀἰτοοῦ ὑγᾶοο οὐὗἨ ὁδ6 ἃ ἰοὐθευ; 

15. ΔΙ να Υ8 οὐ]]6 ἃ ἃ. “Ἰούξον, ̓  θαῦ {116 αιιοβύϊοῃ ἈΥΊ5Ὸ5. Τὶ ]ιαῦ β6η80 ὁ 

δαύΠοΥ, πὸ Δα ϊοαύϊοι οὗ ΔΩΥ͂ Βρθοῖαὶ ἀρδυμιαθίου, [ἢ ὑξιθθὸ γοβρθοὺβ 

1ῦ 18. αἰδυληρσι ϑμῃοα ἔγοια {π6 Ἐριϑῦ]9 οὗ δὺ «Ψ8μ1605. νὰ ἤΌμὶ {δ 

Ἐρίβύ]οϑ. ὕο ὑπὸ Τυρ]ιοαίληα δῃὰ ὑο ὑπὸ ΗΘ γον 8, νυ ]16]} ὁοπλθ ἠραι δῦ 

ἴο . Τὸ Ερίδθι!ο οὗ δὺ 168 Θ5 ΔΌΛΟΥ, θαῦ 10 ᾿ὰ5. ἃ ἔουτμὰ]} 

βαϊιαλου, {6 Τὰριβῦ]6. ὕο ὑἰιὸ Τὐρμθβιλὴ5. ὰ5. ἃ βαλαύαύϊοι, ἱιουρ]ὶ 

0 15. ῬΥΟΡΆθ]9 ἐϊιαῦ τὼ αἰΠἴθγθηῦ σορῖοθ 16 πᾶπιθ οὗ ἀἰβογοιῦ 

ΟἸΠῸΠ65. ογΘ ἰηβου θα, δὰ Ὁ 1ιὰ8. ἃ ἔουμὰ] οἷοβο : {1|ὸ ΒΕ} 5610 

ἴο ὑπὸ ἸΠΘΡΥΘΒ 185 ἃ ΌΓμ] οἷοθο Ὑγλῦ ἢ βουθγὰ] ῬΟυΒΟηἃ] ἀθία1]5. 

Τ|6 ψυϊάηρ οὗ δύ Φοῖλι 15 ἀθϑυλναίθ οὗ 4}1 ὑϊιαῦ 18 Ἰοοα] οἵ" Βροοϊα)], 

Βαυῦ Ψ1116 {119 185. 50, {16 Ὑεθηρ 1 ἴθ. δὖὺ {1|6 βαῖῃθ ὑϊπιὸ ᾿μιδυϊποῦ ᾿ ἽΠ 

ἴτοπι Πγϑὺ ἰο Ἰαϑὺ πλξ, ἰαύθηβο ροχβουδ! Ἴδοιησ. Ἵὸ σίου 15 ποῦ γριαίοη. 

ἀθα]ϊηρ ψι0}} ἀἰδίχαούίομ Ὀὰὺ νι {8 δα Ἰἰνίηρ πθη, Ηθ 18 ἔδιν: 

Ὀοιμα ἰο ἐμθιὰ ἀπμα ὑπ ὑο μἴτῃ : {116 οΌι οὗ }ι15. 70Ὺ διὰ ἐμοὶ» 

ἸΟΥ 5 86 ξαϊμοθα οὗ ἐμοὶν ἢ (1. 45. Ηο ἀρρθαὶβ ὅο {ΠἸθ ἃ 8 



ΧΧΧ ἘΌΚΒΜ,. 

Ἀ Ῥᾳ8- 
ἰοχϑ]. 

ΤῊΘ δὺ- 
ὑπουβρ 
᾿ηΒΘΡΑΓδ- 
ὉΪα ἴχοτῃ 

ἰῃδὺ οὗ [6 
Ο05Ρ6|. 

ΟΩΘ ΨΏΟ 18 δοχιδιηἰοα θοὺ τι ὑπο ὶν ροβιθίοῃ δῃα ιν μ ἐμ 

ἰβίοτυ (Ϊ. τ2 8). 

Ἧ Βρ6Ά1κ8. ἴῃ ὑθδο ϊησ ἀπὰ ἴῃ οουηβ6} τυῖδὰ ὑπ αἰγθούμθϑβ οὗ 

ῬΟΥΒΟΠΔΙ] ΟΧΡΘΙΊΟη66 (1, τ Π1), ΗΘ μιῶ8 ἃ οἷθαν νιον ΟὗἨ ἢ 6. ἀΔΏΡΘΓΒ 

δηά οὗ {86 βύγθηρθῃ οὗ ὑμο8θ ψ]οπὶ Π6 Δ ΙάΓΘθ568 (11, 1.2 [ ; 7, 22, 27; 

11}, 2, τ ἦν, ἀν, αὶ, 4 δι; ν. 152, τὸ δ). Ῥαῦ 4}} Ἰπαϊνϊά αὶ γοϊαυϊοη- 

ΒΠ]Ρ ἈΠΑ ΒυτΡ ΠΥ 158. Β6θη ἴῃ ὑπ ΠΙρμὺ οὗ ἃ ἔ8] ον 510 Βρ δια] δηά 

δὔθυμα] ἰο,  Β1Οἢ 1ὖ 15 σΟΠ ΟΡ θυ οΥΥ. 

ΤῊ5. Ῥου ΠᾺΡ 5. γ6 8 Ὀοϑὺ Ἰοοῖς αὖ ἐπ ψυϊθίησ ποῦ 88 ἃ Τιθῦθοῦ 

ΟἈΠΘὦ οὐ ΕΥ̓͂ ΔΗΥ͂ Ῥαγδϊοι 4 οἰνοιπιδίδμσοα, Ὀαὺ 88. ἃ Ῥαβίογα) 

. ΔΙΑ ΡαΒθθα, ἠο ὑῃο8θ ψ]ὸ Βα ὕδθὴ ΟΥΘ ΠΥ ὑταϊηοα δα δά Ἰϊνϑ 

Ἰοὴς ἴὰ ὑπ ΒΆΜΠ: δηΐ, τιον ῬΑ ΙΟ]Αγ, ὕο ὕμποθο ΨὴῸ ὙΘΡῸ 

ἔτΉ ΠΑ} οἰὐμοὺ τυ ἢ {116 ἐολ μη σ οοπίαϊ ποθ ἴπ ὑπ Βουύγέΐ (506) 

οὐ ιν ὑΠ6 τοσοῦ 1080}, ΤΊΘ βαθδύαμοθ οἱἨ {1}1ὁὸ (οϑθ 6] 18. ἃ σ0Π- 

τηΘ αὐ ΥῪ Οἡ 88 Τὐριβυ]6 : ὑμ6 ΤὐρΊΒ016 15 (5ο ἕο Βρθακ) ἴὸ οοπαοηβοῖ 

τργαϊ ἀπά γταθίϊοα] δρρ]Π]οαὐϊρι δ 6 Οοπροὶ, 

ΤΥ. ΑΥὙΠΟΆΒΗΙΡ, ῬΑΤΕ, ῬΊΟΝ ΟΡ ὙΒΙΤΙΚΟ. 

ΤῊΘ αιοβύίοη. οὗἨ ἐπ δα μουβηΐρ οὐ ὑπὸ ἘΡίβέ16. οαμποῦ ΒῸ α8- 

Οα5866 85. δὴ ἰβοϊαύβα χαρϑύίοα, ΤΠ νυϊίην 15 50. ΟἸΟΒ6]Υ σοπηθοίοι 

ψὶῦι ἴμ6 Ῥουνὰ (ἀοβροὶ ἴῃ νοοθυ αγυ, βύγιο, ὑπουρῦ, βοορο, ὑμαῦ 

ὑπ|656 ὄνγο θΟΟΪΚΒ σαπποῦ μπ6 ὃν ἐϑδσατάθν 88. "σου κ5 οἵ {116 βᾶτὴθ διύθου 

(566 ὃ ν᾽}. Το Ῥγοοίβ ψ ΠΟ. ἃγ6. σύνθη Θἰβοσ 6 γῸ ὑὸ οϑὐα Ὁ] 18} 

ὕμ6 ἴαοῦ ὑμαὺῦ ὑπὸ Ἐοαν ΟΟ5Ρ01] ψὰ8 ψυιξίοθμ ὈΥ ὑΠ6 ΑΡροϑι]8 

δὺ Φομη οχίομα ἰο ἔϊιο Εριϑῦ]θ 4180, νότΥ Ῥαυᾶρταρι οὗ {Π6 

ἘΡ᾿β016 σϑνθα 8 ἴο ὑπ6 βύπἀοηὐ 105. ἸΠΔονΊγἹηρ ἀοροπήάθηοθ ἀροὶ ἐπ6 

ΤΘΟΟΡὰ ὈΧΘΒΟΥνΘα 1ὼ ὑπο οβροὶ. ὙΠ ϑθδομιηςΣ Ὑ ΒΟ 1Ὁ ΘΟΠΥΘΥΒ 

15. 1π ΘΥΘΡῪ ρᾶτύ ὑ16 οαὐοοπιθ οὗἉ ἐδιθ 116 ψΠ1οἷν ἱ5 4] οἰκοηοα ὉΥ {}6 

Εγδηρο 805 ιύηθη5 ἰο ΟἸγιδὺ, Τὸ 15. ποὺ ἐμαὺ ἐΐ6 δαΐπου οὐ {Π6 

1 ΤῊ δτρυχηθηίβ ὙΠ μαγ Ὅθαθ. ἰμ6 ὈΟΟΚΒ ΜΟΥ ποὶ ἀοἐβοῃρᾷ ἔγοχῃ 1178 
Δ]]οροα ἴο βιρροτύ ἐπ ορ᾿ πο ἐμαὺ 60 δηᾶ οὐ οἰβοᾶ τι οι  γοραγα ἰο ἐΠΘΙΓ 
ΒΟΟΙΚΒ ὍΟΙΘ ὉΥ αἰβογοηὺ δαΐοΥθ, ἀῸ τηδὶῃ ΟΠδΥλοἰοΥἸβέϊοσ, ἩΙΠΘΥ ΔΒ οχ- 
ποῖ Β66Πὶ ἴο Π1Θ ἰο ΠΘΘΩ βΒΘΤΙΟΙΙΒ ΘΧΔΙλ-ὀ διηϊπϑα μθαὶ 1 ἀοία]. Αἰμῖ. 8ὶ 2. 
παίΐϊοῃ. ΤΟΥ ὁοπα πού ὃ πτρρᾶ 1 



ΑὈΤΗΟΈΒΗΙΡ, ὍΑΤΕ, ῬΏΑΟΕ ΟΕ ΜΨΕΙΤΙΝΟ, ΧΧΧΙ 

Ἐρ β016 ἀἰγθοῦΥ ἀ868. 8:6 τηδίθυϊ 8. οοπξαϊποᾷ ἴῃ ὑμ6 αοβροῖ: 9 

8 ἴουμᾷ ἴὰ ἴμοτι ἷβ βύαυυ πρ-ροϊηῦ δηα ἢΐβ ᾿πϑρίγαϊΐομ, Ὀὰαὺ αὐ 

ΟἼ06 Ἦ6 ΡΌΘΒ οἡ ᾧο 68] Ἰπαθρομάθηῦ Υ τὺ ἢ ῬΥΟΌΪΘΠΙ5.  ἘΪΟ]. ΔΤΘ 

ὈΘΙΌΓΘ ἢ]. 

Α, 5'πρῖθ {Πυδύγαύϊοι. Ὑ11 βιιβῆοο ὑο βίιουγ 016 σϑῃθγα] το ϊοηβ ὙΠπ6 οοη- 

οὗ ὑπὸ ὑγο Βοοκβ. ἰοὺ ΔΠΥ͂ ΟΠ ΟΟΙΏΡΔΥΘ ἴπ6 Τηὐγτοἀποίϊοπ ἰο ἐδπ6 προ 

6ο8ρ6] (Φομη 1. 1---18) ψΙ 6μ6 Ταὐτοἀτιοίίοπ ἕο ἐπ6 ἘΡί5016 (ε σόμα [88 ὑνο 
0Π0 οὗ 0 

ἱ. 1---4}, δῃᾶ 1Ὁὁ Ψ}]1 6 βθθὴ Βοὰ ἐμ βϑη16 τηϊη ἄθαϊα υνίθ ὑμο πού οὗ εχ- 
ἰ6ΥΔ] 46- 

Β8Ππ16 1685 ἴῃ αΙΠοΥθη ΘΟ ΠΟΧΙΟη5. ΝῸ ὑπθΌΥΎ οὗὨ σοηῃβοίουβ ἱπυϊξα- ΡΘΗ ἄθΠοθ. 

ὑΐοθ σϑ ΥΟΔΘΟΠΔΌΪ δχρίαὶπ ὑΠ6 ϑ 0616 σοϊ πο ἀθησο5 δηᾷ αἰ ΘΥΘΠΟΟΝ 

ἴῃ ὕπθβθ ὕνο βῃογῦ ογιοῖαὶ ραβϑᾶσθθ, Απα ΠΟΙῸ ἃ. Οἷο80 ΘΟΙΏΡΔΥΒΟῊ 

δ 6 ἔαΙΥΥ τηδάθ, Ὀθοδῖιθο ὕπο Εναπνο ϑὺ υϊῦθ5. ἴῃ Π15 οα8θ ποῦ 

5. ἃ ΠΑΡΓΑΙΟΝ ΟΥ̓ {116 ΤιοΥτ 5. που, θα 1π 5 οὐνῃι ρουβομ". 

Τὸ ταύ 6 Δα ἀοα ὑμαὺ ὑπ6 γιοῦ οὗἨ ὑπ6 ΕΡΙ5016. βρθακα ὑβτοαρῃ- 

οαὺὐ σαι ὑπὸ Δυύ ποτ οὗὁἨ δὴ δροβύϊθ.0 ἘΠΡῸ ὈἸαϊπηθ παῦιτα ῦ δά 

ΒΙΆΡΙΥ δὴ ἱπητηραϊαύο ππον]θάσο οὗ {π86 διπαδιηθηΐαὶ ἔδοίς. οὗ {πὸ 

(ἄο5ρ61 (1. 1 2 ἵν. 14), δπα ἐμαὺ βρθοῖα] Κπουν]οάσθ προ τγὰ8. Ρο8- 

86 5804 ΟὨΪΥ Ὁ 86 τχοβῦ ᾿ῃθτηϑίθ ἀ1801}0105 οὗὨ ὑπὸ Τιογὰ (1. τ ἐψηλαφή- 

σαμενὴ. 

Βυαὺ ψῖο ιο ὕνο νυ ΡΒ. ἃγῸ ὑππῸ8 ΟἸΟΒΟΙΥ σοπποοίοα, {Π|6 ΓΘ 15 ΤῊ τοῖδ- 

ΤῸ 5:Ποἱθύ ον άομοθ ο ἀθύθγιηδηθ ὑΐθ χοϊδύϊνο ἀδύθα οὔ ὑμ6 ΕἸρί8}16 αι 

δηᾷὰ οὗ ὑπὸ Οοπρ6ὶ 85 ψυ θη. ΤΠῈῸ ἀἰβθγθποο ἴπ ἐπ ὑτθανμηθηὺ οὗ θὰ 

σοτήτηοτι ζορὶοβ δηἃ ἴῃ ὑπ 1180 οὗ δουητηοη Ἰαηριδρο Ἰοδ 5 0 ὯΟ 

οογύαϊ ἢ ΘΟΠΟ] 5 οη, 0 ναρι αὐ ον Ἀγ Βα ΠΠΟἸΘΗΟΪΥ δοοοαηὐθα ΤῸΓ 

ὈΥ ὑπ ἀϊδογοηῦ παύστο οὗ {Ππ0 ὑψο τυιθπρη; πα ὕπογθ 18. ΘΥ̓ΟΥΥ 

ΤΌΔΒΟη, ἴο ὈοΙΐονο ὑμαὺ ὑμᾳ Εὐαχῦθμ (ἀοϑροὶ γα Βιδροά Ὀγ ὑπ6 Αροβέ]θ 

ἴῃ ΟΥΆ] ὑθϑ μην Ἰοηρ Ὀσΐογο 1Ὁ σγὰ8 ρα Ὀ]Π]ΒΠ6α ΟΥ̓ ΟὀΟΙϊητηϊ θα ἰο 

αεϊθηρ. Τῦ οδῃ ΟὨΪΥ Ὧθ 881 στ οοηδάοποος ὑμαὺ ὑπΠ6 Ερ᾿δυ}6. ὈΓΘ- 

ΒΌΡΟΒΘΚΒ 1η. ὑΠο86 ἔο᾽ ΠομᾺ Ὁ νγὰ8 ΘΟΤΩΡΟΒΟα 8. ἔΆΤΆ1]Π1ΔΥ Δοαθδιηὗδηοθ 

ὙΠῸ} [μ6 ΟΠαγδοῤουίϑυϊο ὑγαῦηϑ ὙΠΟ) ΔΓΘ ῬΓΘΒΕΡΥΘα ΤῸ τι8. ἴῃ {Π|6 

ΟΟ5ρ6!. 

ΤῊΘ ΘΟΠΟΪυϑῖοπ δ5 ὑο π6 αὐὐμουβεῖὶρ οὐὗἨ ὑμὸ ΕΡ᾽βδὺ]6 ψπΐοῖ 18 Εἰχίοσμι 
, , ΘΥἹΘΏ06, 

οὐὐαϊηθα ἔγοτῃ ἱπύθυ πα] ΘυἹάθη06 15 Βιρρογύθα ὈΥ͂ ΟΧέθυ πα] θυ] άθη06 

1 ΟΟΠΊΡΑΣΘ 4150 ἱ. 2 ἢν, νυ. 13 τι ΦΌΒΠ ΧΧ. 31. 5368 ὃ ΙΣ. 



ΧΧΧἸΪ 

ῬΥΟΌΔΟΙΥ 
ψ ΣΙ 08 
ἰαΐο δῃᾶ δἱ 
ΕΡΏΘβυ8. 

Ααἀάγνοσβοᾶ 
ἴο ἃ οἶγο]θ 
οὗ Αβιαίία 
ΟἸ ΓΟ 68, 

ΑὉὙΤΗΟΒΒΗ͂ΙΡ, ΒΑΤΕ, ῬΠΑΘΕ ΟΕ ὙΕΙΤΙΝΟ: 

ἃΒ ΒΕΓΟΠΡ 88 ὑθ οἰτοιιπιϑέδῃοο8 Δ]1ΟΥΤ 8 ὕο ΘΧρϑού. Τὺ ψὰϑ υϑθα ὉΥ͂ 

Ῥαρίαβ (Ευ500. 11... τι 39), ὉΥ ῬοΙγοὰρ (αὦ δὰ. ο, 7), ἀπὰ ὉΥ͂ 

Τγϑηθθαθ, {86 ἀἰβοὶμ]θ οὗ ΡοΙγοαΣΡ (πι. τό, 18). ΙὉ 'β τηϑαὐϊοηθᾷ π᾿ 

{89 Μυγαίονίδη, ἡταρτωθηὺ 688 σθοοϊνθα ἴῃ ὑπ Οδύβο!ς ΟΠΌχΟΝ,᾽ 80- 

οοὐΐπρ ἐο ὑμὸ τῆοσῦθ ψγο δῦ] τϑπαθυΐηρ, ΟΥ 85. ὁ θοκοῃηθα δλοηρ' 

186 Οδὐμο]1ο Εἰ ρὶβι1985᾽,, 1 ψὰβ ἱποϊυδοῦ ἴῃ [89 οἸάοες Ὑ δεεΐομβ οἵ 

{μ0 Εαδὺ (ὅγυϊδο) δπὰ δ εδὺ (1 αὐϊπ). Τὸ νψὰβ αυούοα ὈΥ͂ {8:6 ΘΑ ν]]1οϑὺ 

ξαϊμοιϑ οὐ Αὐίου ἀπά ΑἸοχαηάνΐα, ψβοβο υυἰθίηρθ πᾶνθ Ῥθθπ ΡΙθ- 

ΒοΙυϑα, Του Ό]]λπ ἀθὰ ΟἸδιαθαῦ ; πᾶ {}}} χοοϑιῦ (ὴ65. γὰ8 ὁ αμλγοῖ- 

58 Δοκπον]οάροά᾽ (Επδοῦ. 10. Δ, τπι, 25; Ἡΐϊογοι, ἐδ υὐνγ, ἐϊ, 0). 

ΤΏΙ 18. πὸ αἰγοοὺ ϑυϊάθηοθ ὑο βῃθνν, ψῃθη δηὰ ΨΠΘΓΘ 10 ψ88 

ψχϊείθα, ΤῊΘ οοἰγοιπηβέαποοθ οὗ ἐμὸ ΟἸυϊβέϊμῃ ΜΟΙ ΟΥ ῥοῦ ΟἸΘΘΙΥ 

ἴο ἃ ᾿αΐθ ἀαΐο, διὰ ὑμ15 τῆν Ὀὸ χοὰ ψ11}} γΘαβΟἢ 8010 6] Ποοὰ 1 

6 Ἰαϑὺ ἀδθοδᾶᾷθ οἵ ἴποὸ ἄγεῦ οουύατγ. Τὸ Ἰἰαῦθυ γϑαυθ οὗ δῦ Φοδὰ 

ψογ6 βροηὺ δὖ Ερ θϑιδ ; δηᾷ, ἴῃ 10 ἀρβαποθ οὗ ΔΥ οὔ]ιον 1 ἀἸοδίϊοῃ, 

ἰὖ 15 παύαγὰ! ὑο Βα ρροβθ' ὑμδὺ 1{ τγὰβ υιυθῃ {Π01. 

ΤΊΟ βρϑοϊῆο ἕοσια οὗἨ ἔλ]56 ἰϑαοδῖηρ ΜΓ Ὠ1οΪλ 15. ΑἸΥΘΟΌΥ οομπαογημοαᾶ 

ἴπ [16 Ἐρίβι]8 (ἴν, 2) βυρσροθίθ ὑ} 6. βᾶτηθ οοποϊ υϑΐοη, (ὐϑυϊ πέ]ια8, 

ΨῈΟ 15 Κπό να ὧο δᾶνθ τηδιύαϊ πο 1ὑ, ὑδαρ ῦ 1 Αϑὶα ΜλοΣ αὖ {16 

αμα οὗ {86 ἔγϑῦ οϑηὐαῦνΥ, ἀπα 15. θ]δοθὰ Ὀγ ὑγδαϊξϊοι ἴῃ ᾿μτηθάϊαξο 

σομποχίοη ιν δύ Φο  (οοηρ. ὃ Υἱ). 

γ, ῬΕΒΤΙΝΑΤΊΟΝ, 

ΤῊΙΒ θοὴν 80, 10 βϑϑίηβ ὅο ΦΌ]Ποὺν ὑπαῦι ὑ6 πυϊθίης νὰβ δ ἀνοββθα 

ὈΥΙΠΛΔΡΙΥ (0 ὑμο οἰγοὶο οἵ Αϑιαίίο ΟἸμασοίιθβ, οὗ ὙΠ 1οἷν ΤΡ] θϑαᾷ τγδ8 

{86 οοαύνο, Τῦπίνϑυβα! ὑγααϊ οι ἀπα βαοι αἰτοοί θυϊάθποθ δ ἐμι616 18 

ἔγοια Αϑιαῦϊο τυιϊηρθ ΔἸ1ΚΘ σομῆγγα {}|18. νίθγ, ΝῸΡ 18 ἐπθῖθ ΔῺΥ 

θυ] άθηοθ δρϑιηδὺ 10, ἴον ὑ8ι6 βύγαῃρσϑ βύαθθιηθηῦ Ὑ 101} σ ΙΏΘα ΘΌΤΤΘΠΟΥ 

[Βγουρὰ Απραδίπο (φυαϑί, Εναηρ. τι. 39) ὑπαῦ 186 Ἐγρίειϊδ' ψ ἢ αὐ- 

ἀγθαϑοὰ Ἃἴο ὑῃθ Ῥαγδηβ᾽ (οριδίοία αὐ Τανάδ08) ἸΒ ΟὈΥ ον ἂ 

Ὀ]αΠα6Ρ, μα 18 ΨΥ ΟΙΪΥ ἀπϑαρρογίοα ὈΥ ΔΩΥ͂ ἱπάθροπαθηὺ δαπον γ᾽ 

1 Βαρογεουϊοιϊ Φομδηηίβ ἄσαθ ἴθ 5. [ὰ ομ6 Τιδίϊα ΜΗ. χοβοιτοῦ ἴο ὮΥ 
σϑίμο) 166 (811. οοἰ 01 1018) Ὠδθοαΐασ, ϑαθαίίοσ, ἰμ8 Ερίβίϊα 'β βαϊᾷ ἰο Ὅθδν 
ΟορΡ. Ηἰο,. οΓ Ν. Τ. Οαποῆ, Ὁ. 537. ἴδ9 {{{10, Ερίδίοία αὖ ϑραγι)οθ. ΤᾺΪΒ 

ἐ 



ΠΟσΕΠΑΒΑΟΤΕ. ΧΧΧΊΙ 

Υ1.., ΟΠ ΑΒΔΟΤΈΒ. 

ΠῚ6 οχαοὺ ἀδϑεϊπαύίοη οὐὗἁὨἨ ἐπ" Γιούνου 15 ΒονΟΥο ΟὗἨ ὯῸ τοὶ] Τῇ. Βοοκ 
ΔΏΒΜΟΘΙΒ ἴο 

ἃ ΠΟῪ 860 

γινϊὰ ῥἰούατο οὗ 8 Ομμϊβάδη βοοίοῦν ὙΠ Β1οἷχ ἴα τι οὰῦ ρᾶγα}16] ἴῃ ὑΠ|6 ΡΟ Ὰ 

Νον Τοβίαπιοπύ, ΤῊ βίουμι ψ οι δῦ ῬδᾺ] ἐογούο! ἃ ἴῃ ἢ18 Ῥαβύοσαὶ 

Ἐῤβεο8 ἴ ΤΊτα. 11, ας; ἵν. 3), δῃᾷ ἴῃ 5. δάάγοββ ὅο {Π|6 ἘΡ]ιοϑίαπ 

οἰάουβ (οὐδ ΧΧ. 29 ἢ), δ ὈγΌΚΟΙ ΟΥ̓Ρ 6 ΟὨατον, Φουαβα]θπὶ 

μα Ῥθθῃ ἀοβιγογϑά. ΤῊ νἱβ 019 ὀθηύγα οἵ {πὸ ΤΠΟΘΟΟΥΔΟΥ πα Ὀρθὴ 

ηοϊηθηύ, ΤΩΘ ΘΟΙοΌΥΪρ 8. ποῦ Ἰοοα] Ὀαῦ πιοιᾺ] , δηᾶὰ ἴῦ οἤδυ9 ἃ 

γοηονοα, πὸ Οματοι βὐοοα οὐὖ ΔΙ0η6 88 ὑπὸ ΒοΩΥ ὑπγΌπρ]ν τ Δ101} {110 

ΗἩοὶγ ϑριγιῦ ψουϊκοά δπηοπρ πιο. Απά ἴῃ ΘΟΥΡΟΒΡομάθῃοθ τσ {118 

οἤδηρθ ὑπ ὑγρῖθα] ἔγπι οὗἉ ὑγῖ8] σχὰβ αἰϑουοᾶ, Οπυνανὰ ἀληροιβ ὑοῦ ὸ 

ΟΥ̓ΘΙΌΟΙηθ, 116 ψον]α ψψὰΒ ᾿ημάοοά Ῥϑυ]]ουβ.; ὑαὺ 1 ννὰβ γϑίθοῦ ὉῪ 

105 Βο πούϊομβ ὑμβδῃ ὈΥ 105. ΠΟΒΌ]Πγ, ΤΆΘΓΟ 15. πῸ ἔγᾶοο οὗὨ ΔΗΥ͂ τοοϑπῦ 

ΟΥ̓ ἱπηρομάϊηρ ρογβοοαύίοθ, Νον ὑΐθ τηαῖῃ ἰδιηρία ίοιθ 810 ἔΌχὰ 

Μἰ., ῬΟΥΒΔΡΒ ἃ Ῥουϊοα οἵ ὑγδῃη} }γ σάνο Οοοδβίο.. ἔον ᾿ θυ μὰ] 

ΑἸΒΒΘΏΒΙΟΙΝ ἈΝ Ὑ6]1 ἃ 5. ΤΟΥ 1 618] ἀογοοριμοηΐ, 

Ἴνο ϑ'Θ,ΟΥᾺ] οἰ οὐ ΟΥἸΒΌ: 05 οὗἨ {110 Τὺ ρ᾽ 5116. ἃγθ νι ο {}}15 ΘΔ ΩρΡΘ 

ἴῃ {16 ροπίθίοι οὗ {16 ΟἸνανομ, Οἱ {18 ὁΠ6 516 116 1155! ΟΠΔΤΥ ψοΥς 

οὗ ὑμ0 ϑορίουῦ πὸ ἸΟΠΡῸ ΟΟΟΌΡΙ65. ἃ ἢγοῦ 1100 ἰὼ ὑμθ6 ΑΡροβί]ο 

ὑμοαρ]ῦβ : δηὰ οἢ ὑΠ6 οὔδθυ,, ὑλ16 ᾿ορίοι οὗ ἀβοαῦθ ἅγὸ οἰιδιηι σα, 

ΤῊ πον 
ΟΥ̓́ΟΣΘΟΙΏΘ, 

Αὐ Πγϑὺ βισῦ ὑθθυθ 15. Βοῃῃούμηρ δ] ηοδῦ ἀπ η 61} 1010 ]6. 1η {10 

ἴοπθ ἴμ Ή1ΟΙ δῦ Φο]ὰ Βρθακα οὗ “16 νου]. Ἠδ τορανὰβ τῦ ψυθ]ι- 

οαὐὺ ψοπάον ἁμα τοι βοῦγονν, ΕῸΣ ἷτη “]ονθ᾽ 15 1άἀθιί οι} 10} 

ἼἸονο, οὗ ὑλι6 Ῥγοῦμισθιι. ὩὙΠι6 αἸΠἸΟΌΤΟΥ Ἰνονγονοσ ἀἰβαρρ αν ψ θη }}15 

Ὦδ5 Ἰρᾷ ἰο {116 οοπήθοίαγα ἐμαὶ ἢ τὰ8 ἢγϑὲ Ερβ016, δῃᾷ {πὴ πιἰβΠχἐογρτοίοί, 
ΟΥΙΘΊΠΔΠγ ορίοίοία αὐ δ, ρα 808 (ΘΟ ΙῺΡ. 
1 Ῥοῖ, ἱ. 1), Τὸ ἷβ ΠΟΎΕΥΟΣ ΠΊΟΥΘ ΡὈΪῸ- 
ὈΔΌ]Θ ἐμαὺ {86 {116 18. ἃ δουστιρύ! οι οὗ 
πρὸς ταρήϑθους. ὴ ἃ ἵγαριμθπὺ οἵ {88 
Ταῦ ἐ ΒΒ] αϊϊου. οὗ ἴμ6 Ομ ϊίιε8. οὗ 
ΟἸογηθηῦ οὗ ΑἸοχδμαχία, ἰδ 18. βϑὶ : 
ϑοσιπω ΦοΠαηηῖθ ορίδοία μ αὐ 
υὲγσίηθ8 βϑογίρία δβἰπιριϊοϊοοία σοὲ (Ρ. 
τοιο Ρ.); δηᾶ δ Ἰαΐο δαγβίνο ΜΗ. (6) 
Ὦ88 ἴον ἰμθ ἐικονιρθίου οὗ ἴμ6 βοοομᾷ 

᾿ ἦβῖ16, Τ. β πρὸς ἸΙάρθους. 'ΤῚΒ. {1110 
ΙΥ ΘΑΒΙγ μᾶνθ Ὀθθα οχίθηαθᾶ ἰὼ 0}}0 

80. Οδδδίοἀοχια οχίθηα ὑπὸ {116 αὐ 
Ῥαγίδιος ἴο ἐη8 ἘΡ1581165. οὐ 5ὺ “0}}} 
ΒΟΠΘΓΑΙΥ : Εὐρ᾿βίο Ῥω δὰ πολδοβ 
οὐ ΟΠ ὨΒ δὰ ῬαγΓΏο08. ((ο ἐγιε, αἷυ, 
ιἰ{|. χιν.). βαρ Β βἰαϊθιημθηῦ ὑπαὺ 
«Αἰμβαμδβίιθ, Ὀῖϑμορ οὐ ΔΙοχδηι], 
ὍὯ8 “ΔΙΠΟῺΡ {6 ΤΏΔΗΥ͂ ΘΟΟ]οΒἰβύϊοα] 
ΥΪΙΟΣΒ 0 Θἤίγηλ ἐμαῦ 10 γγὰ 5. τντ! 06} 

ἰο ἐδο Ῥαγἰμίαηβ᾽ (Ργοὶ. διιρθν υἱὲ, 

σαποι. ΕΡρ.), οαλποῦ Ὁ9 δοοορίοα Μ10}ι- 
οὐ σοογχοθοχαῦγο ΘΙ 6 Πς0. 

ῳ 



ΧΧΧΙΡ 

ΤῊο ὅ6ν- 
8 60}- 
ἰΓΟΨΘΥΙΘΥ͂ 
οἹοβοᾶ, 

ΤῺΟ τη 81η 
΄αθβύϊοῃ 
{πδὺ οὗ [ῃ6 
Ῥογβοι οὗ 
ΟἸ τ βί. 

Ἰ)οδοὶΐϑην. 

ΟΗΑΒΑΟΤΈΝ. 

φοϊηῦ οὗ εἰσὶνυ 16. γϑολ βοᾷ, ἀοοογάϊησ ὕο Ὠΐ8 υἱοῦ, ψ Ἀ1ΟὮ ΔΏΒΘΥΒ 

ἴο ἐμ οἴδσῃδὶ ογάου οὗ δμίηρϑ, ὑπ6 ψόν]ὰ οχὶϑὺβ ἱπάθϑά, θαῦ ἸΠΟΥΘ 88 

ἂν ΒΘΠΙΌ]ΔΠ66 ὑῃ 8 85 8 Υϑϑ] γ. Τὺ 18. ΟΥ̓ΘΓΟΟΙῚΘ ΗΠΑΙΪΥ ἀπα ἴῸΓ ΘΥΘΥ. 

Τὸ ἴθ οὐ ὑμ6 ροϊηὺ οὗ ναῃϊβιίηρ, Ταὶβ οαὐναγα οοηδυτητηδύίοη. 18. ἴῃ 

Οοαβ Βαηά8, Απᾶ οὐϑῦ δραϊπδῦ. “ὑπο σου] ὑθοῦθ 15. ὑπὸ ΟἸΌχΟΙ, 

{π6 ογρθηΐβοα ΟἸτἰβύϊδη βοοϊούγ, ὑπ|6 ἀδροβιθουυ οὐ {16 Τταΐῃ 8ηὰ 

{π6 τιδπθ85 [0 ὑπ Τυαῦῃ. ΒΥ {Π18 ὑπογθΐοσο 411 ὑμαὺ πϑοὰ 6 ἀοῃθ 

ἴο φτοοϊαία ἐμ ὐοθροὶ ἰο ὕμοβο ψιυμουῦ 15 ἄοῃμθ παύυγα γ δᾶ 

οδούνοιν ἴῃ νἱνύμθ οὗἨ 105. ὙΘΥΥ͂ οχἰβίθμοθ, Τὺ τηυϑῦ ΟΥ̓ΘΤΟΟΙῺΘ ὑῃ6 

ἀδυκηο88 Ὁ Βμϊηίησ. ΤΉΘΓΘ 15. ὑμουθίοτο η0 ποθ ἔθ ΘαροῚ Θχἠογίὰ- 

ὑΐϊοθ ἴο βρυθδὰ ὑπο ψορὰ, ἣῦ Ῥαὰὶ ποθ ψ 7116 {π6 οομβὶοῦ γα 

πἀηἀοοϊάοα, δὺ Φολῃ 88 βθθὴ 108 ΟἿ056. 

ΤῊ15 ραγατηοιηῦ ΟΠσα οὗὨ ἐπ Ομ ατοΙ ὑο τ ὶύηοϑα ὑο δηα ἰο ΘΠ ΒΟΑΥ͂ 

{πὸ Τναύῃ, σοησοηύγα θα δὐύθη ΐοη. ἸΡΟῚ ἐΐ6 οΘη ΧΆ] Ἰάθα ΟΥ̓ 105. Π168- 

ΒΆσΘ ἴῃ 1501 δηα ποῦ ἴῃ 105. γτοϊαύϊοι ὅο οὐ βυβύθιηϑ, ΤῈ6 βγυϑῦ 

οομ ον ϑυβὶοθ ὙΠΟ. 411] ὑπ Ἰηϊδίουυ οὗ 6 Αοἷβ διῃᾷ ϑὺ Ῥδὺ} 

Ἐρ᾿β0168. δ1ῖ6 ονϑῖ. ΤΉΘΥΘ 15. ἼῸ ἐγᾷθθ οὗ δΔηγ οοπῆϊου δούνθοη δά- 

γοοδύθβ οὗἩ ὑμο Τὰν πὰ οὗἉ ὑΠ6 (ἴο8ρ01, Ὀθύνγθοπ ομδπιρίοηβ οὐὗἨ ΟΡ ΚΒ 

Δηα ζαϊ ἢ. ΤΊ] αἰβόγομοο οἵ Φὸν ἀπά (ἀθηῦ1]6, πὰ ὑπ6 αποβίίοῃ οὗ 

ΟἸΡΟΙΙ ΠΟΙ ΒΙΟη, ΠαγῸ ὯῸ ῬΪδ66 ἴμ ὑΠ|6. δοτηροβι ίοη. ΤῊΘ πᾶπηθ8. ὑμι61η- 

ΒΘΙνῸ 8. ἀο ποὺ οοοὰν (γοῦ 8660 4 Φοδ 7). Τμθιο 8. ποίη ονθπ ἰὸ 

ΒΠ6Υ, ἴο ΜΟΙ. ὈΟΔΥ ὑἢ0 ΥΘΘΔΟΥΒ ΟΥΡΊΏΔΙΠΥ ΒΟΙοηροά, ον, 21 οδπποῦ 

Ὀ6 οοπῆποα ἰο ἃ ]1θγαὶ Ἰηῤογργθίαιίοθ, ΠΟ τηδΐη ααοδίΐοηϑ οὗ 

ἀρθαΐθ ἃ σαύμογθα σουμα ὑῃ6 Ῥούβοη δηή  οὐἷς οὗ {π᾿ ὸ Του. Οα 

ὕπ6 ὁπ6 5:ἀ0 Ηθ Ψψὰ8 Ῥεβδυθβθηϊθά δἃ5. ἃ τροσθ τηᾶπ (ΕἸ Οηἶθηι) : ὁπ 

Π6 οὔθ 5:46 Ἢ νὰβ γοργοβϑηὐθα ἃ8. ἃ πο ῦ6 Ῥῃϑηύοτῃ (ΠοσΟ 51) : 

΄ ὑπιτα ΡΑΥ͂ δηἀθαγουχοα ἰοὸ ΘΟΠ ΐη6 ἐμι686 ὕνο ΟΡΙΏΙΟΒΒ, 86] 51- 

ΡοΟΒΘα ὑμαὺ ὕπο αἰνίπο οἰθιποηῦ, ΟἸγιθῦ, ψὰ8 ππῖθά ἢ ὑπ6 τηδῃ 

9685 δὖὺ Ἠ:5 Βαρίδβιῃ 8π4 1οἷν Ἤΐτ Ὀοΐογο ὑῃ9 Ῥαββίοῃ (θυ ὐ- 

1Δ.}151η). 

ΤῊο Ἐρίϑέ16 ρίνϑϑ πο, θυ άθηοθ ὑπαὺ δύ “208 δᾶ ὑο οσοπύθπα τι 

ἘΟΙΟΙ ἰβύ]ο ΟΥοσ. ΤῊΘ 8186 ὑθδοβίησ τὺ 1Οἢ 6 ἀο8415 15 Ποοσούϊο 

διὰ Βρθο βολ} ιν (ὑογια ϊδη. [πὶ γοβρθοῦ οὗ πο Ἰϑοοοίϊο ἸΘΥΘΘΥ͂ χθμθ- 

ΤΆ]Υ Φθ ΌΥΩ ΘΒ ΤΟΓὰβ 8.6 Β γι Κίηρ : ροβύο ἱβ δά μ0 1ἢ ΒΡ ΘᾺ] ΒΌΡΘΓ- 

βύλαρυ5, δάμας ἀραὰ Φυαάφαμι ΟἸσΙϑυϊ βαπραηθ σϑοθηὐὶ, Ρμδη  θβτη8 



ΟΗΑΒΑΟΤΈΗ. 

Τθοταϊηΐ οουρὰβ δϑβογοαῦαν (θέα, αὐυ. Ταιουογ. 8 22). Ἰσπαίίυι 

νΥϊῦ65 δοαϊηδὺ 1 ἴῃ ἀτροιῦ Ἰδηρῦθδθ : 

Αἀ Τραϊΐ, 9, το, Κωφώθητε οὖν ὅταν ὑμῖν χωρὶς Ἰησοῦ Χριστοῦ 

λαλῇ τις, τοῦ ἐκ' γένους Δαυΐδ, τοῦ ἐκ Μαρίας, ὃς ἀληθῶς ἐγεννήθη, 

ἔφαγέν τε καὶ ἔπιεν, ἀληθῶς ἐδιώχθη ἐπὶ ἸΠοντίου Πιλάτου, ἀληθῶς 

ἐσταυρώθη καὶ ἀπέθανεν... ὃς καὶ ἀληθῶς ἠγέρθη ἀπὸ νεκρῶν...Ἐὶ δέ, 

ὥσπερ τινὲς ἄθεοι ὄντες... λέγουσιν τὸ δοκεῖν πεπονθέναι αὐτὸν αὐτοὶ 

τὸ δοκεῖν ὄντες, ἐγὼ τί δέδεμαι : 

Αἀ διηψγη. 2, ἀληθῶς ἔπαθεν ὡς καὶ ἀληθῶς ἀνέστησεν ἕαυτόν' 

οὐχ ὥσπερ ἄπιστοῦ τινες λέγουσιν τὸ δοκεῖν αὐτὸν πεπονθέναι, αὐτοὶ 

τὸ δοκεῖν ὄντες. ΟὐὈΙΏΡ. 66. 1, τ, 12. 

Λὰ Κρἤι5. ἡ, εἷς ἰατρὸς ἐστιν, σαρκικός τε καὶ πνευματικός, γεννη- 

τὸς καὶ ἀγέννητος, ἐν σαρκὶ γενόμενος θεός, ἐν θανάτῳ ζωὴ ἀληθινή, καὶ 

ἐκ Μαρίας καὶ ἐκ θεοῦ πρῶτον παθητὸς καὶ τότε ἀπαθής. ΟἴὈτηρΡ. ο. 18. 

δο 4150 ΒΟΪγΟΆΤΌ : 

Λα Ῥ)ιϊ. Ὁ. 1, πᾶς γὰρ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ 

ἐληλυθέναι ἀντίχριστός ἐστι καὶ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ τὸ μαρτύριον τοῦ 

σταυροῦ ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστί'. 

Ἰγθηρουα ΟΠΔΥΔΟύΘΥΊΕΟΒ. ἴπ ῬΑΥ ΙΟΌΪΑΥ ὉΠ ΟΡ ῖοπ5. οὗὐἨ ΟοΥ ὑ08 

ΝΟΥΥ͂ ΟἸΘΑΥΥ : [(ὐδυἸηὐ] 115] ὁ“ Θδιιια. Βα Ὁ] οἱ πὸπ οχ Ὑ γρίηθ παύαμη, 

ἸΏΊΡΟΒΒΙΌ1]1Ο ΟὨΐτα ἢο6 οἱ Ψίβιση δ; ἤιι1586. δαΐοσα οαπὶ ΦΌΒΘΡΠ οὖ 

Μίαν ΕἸ τὰν. «οὐ ΡΙὰ5. γμούμ]886 μαϑυϊ 1, οὐ ρει θηὐϊα δ βαριοηὐία ῬγεῸ 

ΟἸΏΙΡ 18, οὐ γροϑὺ ὈΔΡΟΒΡατ ἀἰθβο θη 5856. ἴῃ. θαπὶ ΟἸνδθπην Ὁ 68 

ῬΥΪποϊραϊαΐο αὐτῷ δῦ ΒΌΡΟΥ Οπλχΐα.. ἴω. ἤπθ αὐὔθηι τον ϊαββο 1[οσ τι 

ΟἸλυυϊδύσση ἀ6 {65ι, οὐ δ οβαπι ραβδϑιιπὶ Θ589. 6δ ΤΕΒΌΤΥΟΧΙΒΒΘ : ΟἸὨγΙβύαμη 

δυιύοτη 1 ΡΑΒΒΙ ὈΠ]ΠΟΙῺ. ΡΟΥΘ ΡΆΗΒ6 οχιβυθιύοτη 5011] θη ὅ, 

Τὴ ἐδ ρχδδθηοθ οὗ {11|056 {3189 νίοννα δύ οι ἀηξ] 48 {16 ΤΆ Π, 

1 ΤῊ 5β8ο-ο]θ ἃ Ἅ ἀοαροὶ δοοογάϊηρ 
ἰο ῬούθΥ 18 Βε14 ἕο αν [ωνοιυσοα ἐΠ6 1 

νίθΒ (ΒΟσρίοη, 80. Εαδοῦ. Π. ΚΕ. 
ΥἹΙ. 12), 

3 Ἴγοη, αἄν. ἤΡ, τ. χσό. τ. ΟὐὈμ}. 
ἘΡίρῃ. Ηαν. χχνυῖιχ. 1. ΕὉΣ [86 Β΄ΟΥΥ 
οὗ δὲ ΦομηΒ τοίυβαὶ ἴο ὍὈ6 ἀπᾶρυ {1186 
Β81ὴ0 τοοῦ σψιΐὰ ΟονηΐαΒ, 866 ΤῊ, 
ἈΡ. Εαβοῦ, 11. ΕἸ, τν, τ4 (Ιτοη. αὐτ. 
ΠΩ. 1Π|.| 3. 4, οἡ {86 δαΐμου νυ οὗ 
ῬΟΙΥΟΔΥΡ). ΙΓ 16 βίσαῃρο ὑμδὺ δἰθποῖ 

δὲ 70 ΟΥ ΟὀΥμπ59. 5 οι] Πᾶνθ 
γ βίο 86 θα}}}85 αὖ Ερῃοβαβ, ΤΙ 5 
ΠΟΙ ΠοονῸ γὰ8 ποὺ [6]} ὉΥ 
Ἰτοηαι8. ΤῊ6 ΟἸ βίοι οοῪ οὗ Ναο5- 
(ΟΥ̓Δ ΏΪΒΠῚ ὈΥΘΒΒΘα ἰο 105. Ἰορίοϑ] 60η- 
ΒΟΦΌΘΠΟΘΕ 18. ποῦ αἰ. ρα 5808, 85 1 
ΔΌΡΘΔΥΒ, ἴτοια {π8ὺ οἱ Οουϊπίμυ5. ΤῺΘ 
ποτ οχίγοιηο Πούοίς τορατὰθᾷ [Π0 
χηϑηϊεβίαἐΐϊοη οἵ {16 Γιοτὰ 885 ᾿θίῃηρ ἴῃ 
ΒΡΡΘΆΧΆΠΟΘ. ΟὨ]Υ (φαντασίᾳ), {κὸ [89 
ΤἈΘοΟρΡ Δ ΐ68 1Ὰ {Πο ΟἹὰ Τοβίαχαθηῦ. 

ΧΧΧΥ͂ 

Οογὶη- 
ἐϊιϊα 51}. 

Αραϊηϑὺ 
{15 1586 



ΧΧΧΥΪ 

ἰοροηΐηρ 
3 Φοἢη 
ῬΙΟΟΘΙΔΙΠΊΒ 
ΘΔ {110 
(ἀοβρθὶ 

8.5 ἐπα οἱᾶ 
Τα. 

ΤΠ: Ἰούίοσ 
ἩΡΘΟΙΆΠΥ 
Δ ΌΡ]ΟΔΌ]6 
εὖ γγοβοηῦ 
ἔτοι 18 
ΟἸΤΟΌΪΩ- 
ΜΙΆΠΘΘΗ, 

ἀπά 

ΓΡΟΤᾺ 18 
ΚΔ ΟὨΪηρ. 

ΟΗΔΕΒΑΟΤΈΕΗ, 

ποὺ ἴῃ {6 ἔονττῃ οὗ διριιηθηὺ Ὀαὺ οὗ δηπουποθιηθηῦ. Ἠῤθ ἀθοίδυθα 

ὑμπαὺ 96:5 ΟἸ σὺ ἢ88. δομιθ (ἰν. 2), δῃα 18. οοιηΐηρ (2 ἘΡ. 7) ἰπ ὑ}6 

ΠΌ5}} (οοπρ, ν. 6). Ηδ βου ὑπαῦ Ὁπ6 ἀθη181 οὗ ὑμ0 Τποατηδῦθ ϑΟη 

θ Ῥυδοῦϊοα ἢγ ἀ1| ἀθηῖαὶ] οὗ ὑμ6 Εύμοι, ὑ1|ὸ ἀθηΐὰὶ οὗ αοα (1ϊ. 22; 

γ. 20). [ 18 {16 το)θούϊομ. οἵ ὑπᾶῦὺ ρονγον ὈΥ͂ ψ]οἢ 8] οη9 ἐγὰθ 1176 

15. ῬΟΒΒΙΌ]6 ὑπγοῸρ} ἃ ἀϊνὶηθ ζ6]]Ονγ5}1ρ (1. 2 ἢ,). 

Βιιὺ ἴῃ ἰμπδιβύησ οα ὕμοβο ὑγαύῃα. δὺ Φομη αἰβοίαϊγηθ 11 δΌρθδι- 

8Ππ06 οὗ Ὀγϊησίης ἴσα ρὰ ἸΘῪ ΡοΪ 8, 1115 τϑαἄθυβ ΚΠΟΝ 1 Ρ]1ΟΙΟΥ 

4}1 ὑπ ἢθ. σὰ [6}} 0π6}, Ηδθ ΒΠΡΙΥ μ]θαὶς ὑμὰῦ ὑῃον ΒΒ υ ἃ γ]61ἃ 

ὑΠΠ6ΘΙΏΒ0 1 ν 95. ο {16 συϊάληοθ οὗὨ ὑπὸ Κρ! ἢ 10} ὑπογ Πδὰ γϑοθινθα, 

50 {Π|67 ψνομ] σϑα 156 ψηδῦ 1 ἔλοῦ ΓΠΘΥ͂ ΔΙγθαγ ροββοββθα (11, 7, 24; 

᾽ιϊ, ττὴ. ῬΟΥΪΔΌΒ ᾿Ὁ τλὰν ὯΘ Ἰαϊονγθα ἴσον ὑπ 6 βὔτϑδβ Μ ΟΝ δ Φο}λ 

Ιαυβ οὐ ὑπο Ἰἀθηθ ιν οὗ ὑπὸ οὐσία] που τ] ὑπὸ ἐθδο]ΐηρ ψν]}16] 

ἢ6 ΤορΡοβθηὐθ, ὑμαὺ βοπὶὸ Πιὰ γομϑιγο ἕο Ομ σΘ ἈΪπὶ 150 ψ| 

ἱπποναύϊοθ. ὅδιιοῖι ἂὰ δοοιϑαύίοι που] Ἰιᾶνο Βα ου οἷα] Ὀ] Δ ΘΙ ΠΥ ; 

ἀνὰ ὑπ 1υγιδυλθ ἀθὰ]β τὰν 10 ΘΟΠΟΙ ΒΊΟΥ ΟἸΔΠΙΟΥ ΟΥ̓ ΔΩ ΙοΙ ρα ἢ. ΟΥ 

1) γον οὗ δούπαὶ ορροῃθῃύβ, 

ΤΊ]Νι5. ὑ}18 Ἰαύοϑῦ οὗ {1 ἘΡΙΒΌΪΟΒ 15. ἃ γοῖθβ ἔγομν ὑ1ι6ὸ παῖ σὺ οὗ {16 

ΟἸτιδύίδη ΟἸναγοῖι γονθα]θά αὖ Ἰαβῦ ἴῃ 105 ἱἹπἀορομάθῃηοο, ΜΆΩΥ σι 

γριά 1ὖ ᾿ιδα, ἴῃ 411 ὑγο Δ Ὀ1]Π1ῦγ, στόν ἂρ 5. ΟΠ εἸβύϊαβ, Δ. ΟἸ ΔΩ ΔΟΥ 

οὗ Πα ιῦ νὰ ὨΟῪ ῬΟΒΒ10106, Τ|6 Βριυ1ὑπ} οἰσοιμηβύδ 665 Οὗ {]οβο ο 

Ψ Ποὴὶ 1ὖ ψὰ8 Πυϑῦ βοῃὺ ΓΘ ἅκὸ ον οὐ. Τὴ6 ψΟΥΒ ποΘα ΠΟ ΔοροΙΩ- 

Ἰηοάἀοαύϊοι ὕο πᾶ ΚΘ ὑΠθῖ ὈΘΩΣ αἸγοΟῦ Κ᾽ ΠΡΟ ΟἸΥΒΘΙν 68, 

Απά ψ]]6 ὑπ6 ΟἸ σι βύο]ορίοι! ΟΥ̓ΓΟΥΒ. 10}. δύ Φο] τηοοὺβ ΟχΙϑὺ 

ΤΔΟΥΘ ΟἹ 1685. δῦ 41} ὑϊπιο8," ὑπ Υ Βθθπὶ ὑο Ππᾶνὸ ριϊμοά ἃ ΠΛΉσΘΡΟῸΒ 

ῬΓΘΥΔΙΟποΘ ποῦν Μοδοιη γα βιω, ϑ]ιιοῖν δὰΝ ἕο δὴν } ἴῃ ατῦ, 

ὮΥ βὐγινίηρ ἰο ρίνθ αἰδύϊποίιοθα ὑο ὑ}.6. δούμϑ] οαὐνγαϊἃ ἔθαύαγοθ οὗ 

{86 Τονα δ 110, 5601η8 ἐο ἐθηα Ὠ]ΟΥ̓Θ 81] ἸΠΟΥῸ ἕο δι Τ᾿ θ]οητῖο ΟΠ εἰϑύ- 

οἷοσγυ. Μοάθιμ 1ᾳἀοα]βτὰ, οἢ. ὑΐθ οὗϊου μπᾶπμὰ, Μ ὨΙΟΝ Διιὴ5 οὖ ΒΟΟΣ Ωρ 

{86 φυτγο βριυϊῦσϑὶ οομοορύϊοι ἔτοο ἔγονῃ 8}} δϑβοοιλίλουβ οἵ ταθ δὰ 

Ηἶδοθ, 15. ἃ πον Ἰοοθίϊθαι. Νον ψουἹὰ 1Ὁ 6 ᾿ὰ ο 8]16ν ὑμαῦ 

ΡΟΡαΪΑΡ ΟἸ ΙΓ ΙΒύοΙ ΟΡ 18. ἸΆΓΡΘΙΥ ἐϊιοαρὶ]ι ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΙΒ]Υ δῇδοίθα ὉΥῪ 

Οδεϊ πύλῃ ὑρηάθηοῖθθ. ΤἼ]6 βορδταύϊοῃ. οἵ “6808, ὑπ οι. οὗ Νίδῃ, 

ἴτοτα Οτιδῦ, ὑμὰθ οι οὗ ἀοά, 15. ὁομβύδ ταλὰθ ἴο ἔἰιο ἀθβιγαούϊοι 

οὗ ὑ!6 Ομο, 1μαἰν151016 Ῥογβοη οὗ οὔὐ Τορὰ δπα ἥανίουν, ὍῸ μᾶγθ 



ΟΠΑΒΛΑΟΤΈΗ. ΧΧΧΥΙΪ 

Ἰηάἀθθα ὯῸ ῬΟΥΟΙ ὕὅο ἔοΠΠονν βαοῖ γουθαὐϊουβ οἵ βουϊρύατο ἰηΐο 80}- 

Ῥοβϑα οοῃβθαιθηοθθ, Ὀαὺ οὐ Βίγοη ἢ 15. ὑο ΒΟ] ἃ 1 ἀρβοϊαΐο ἤγτ- 

Ὠ655 ὑῃ6 Δροβίο!ο Του 8 ἃ5 δῦ Φο. ἢδ5 ἀ6] ναγθα ὑβοτῃ ὧο τ|8. 

ΤᾺς ὑδδοϊησ οὗἨ 5ὺ ϑοῦπ ἴῃ ἢ5. ἘΠ Ιβυ]6 ὑῃ5 ὑΌΥΗΒ. ΡΟ ἴπὸ ΤῊΘ [οὐ 8 

Ῥογβοὴ οὗ ΟἸνῖθῦ. μΔΟΥ ὑ8 15 ἀϑρθοὺ 1 15 Ἰτηρογίαῃηῦ ὑο οὔβουνο ὑπὰῦ ἀαμο) ἫΝ 

1ν 18. 1 ΟΠΒΘΙΥ ῥγϑούϊοαὶ, δῦ ΦΌΒη θυ θυ 616 Ῥυθβοηΐβ ΠΟΤᾺ] ἰἄθδη ἀε ΚΑ ῊΣ 

γΤοβύϊηρ' ΠἼΡΟΝ ἔλοῖβ δηα σϑὰ βοὶ ἴῃ 116, ΤῊῸ οπηδαύίοπ οα ψ οἱ δ οι. 

οοπνίοὐϊοι 18 ὈαΒΘα 18 αιἱϑῥου οι ΘΧΡΘΟΙΊΒΠΟΘ (1. α ΕἾ » ἵν, 14). Τἶ5, 

48. διγηἸθηηρ 086. τηδύθυία]8. ἔοσ ἐπα Ἰηον]οάρο 19 δὲ 0118 

τοδθ15 8α “μονα ἔγοτη ὅπ6 Ὀθοϊ ΠΡ, 18 5οὺ ΟΥ̓ΘΙ ἀραϊηϑὺ ΠΙΘΓΒ 

Βροουϊα ίοη (11. 24). ΤΎα ἢ 15 ΠΟνΟΥ βὐαθοα 1 ἃ Βροοα]αύίνα ἔογῃῃ, Ὀπὺ 

48 ἃ τποίδγο ἃν ἃ ΠΟῚΡ ἴον δούϊοη. Τπὸ ψυϊθοῦ ἄοοβ ποὺ βοὺ ᾿)εἴουθ 

215 ΤΟΔΙΘΓΒ ῬΓΌΡΟΝΙ ἸΟη5. δθοαῦ ΟἸιυἸϑῦ, θα ὑπὸ Τάν!ηρ ΟἸιυὺ ΠΊ- 

561} [Ὁ Ἀυθβϑθηὺ [8] 8110. Απα γοὺ ψἈ116 {115 15. 80, ὑ!ὸ Ἐγι8016 

ΟΟὨ 815 ΒΟΔΓΡΌΘΙΥ δηγύμιτπσ ἴῃ ἀοἰα}} οὐ ΟἸνιδυβ 116, 110 οσλθ ἰὴ 

ὑπῃ6 ἤθβἢ, “ὌΥ ταῦθ ἀηα ὨὈ]οοᾶ :;᾽ ὑπ8 Τάϊθ ὑγὰβ τιδηϊξοθθθα - Ἠρ 

ὙγΑ] ΚΟα ἃ5. 6 ἅτ Βοιηά ἰο γα ]κ. Ησ Ιαϊά ἀοιν ΠῚ ΤΑ ἴὸ" αϑ ; 

Ηδ [15 ἴο Ρὸ τηδηϊζοδίοα γοῦ ἀραῖῃ ; ἐΠ|15. 15. 8}1. ΤΊΘΥΘ 15. 0 τη 0 ἢ 

οὗ {π6 τοβϑ οὐ οὗ {Π|ὼὸῖ Ῥϑϑατγγθούίου, Βαὺ (Ἰιυῖδὺ ᾿ιανιὴο ἀἰδα ἸΙγῸα 

ἃ8 Οἵ Αανοοαίθ. (Οοιηραγα Αἀάϊὺ, Νοῖοθ οἱ ν. 6.) 

ΤῊ6 ΔΡΡτΟΙιοηδίοι οὗ ἐϊὸ 1ιἰβύου θα] πιδι ϑϑύλθιοιι οὗ {16 118. οὗ Ιμῃΐθ]]οο- 
Στὰ, τὰ γὴς ᾿ : [8] ἀββοηΐ 

ΟἸιυῖδὺ 18 ὑμπ8 Ῥγθββο ἃ5. {{1|ὸ Ῥγονα πηρ ἀπα βαϊιοιοηῦ πιοΐῖνο ῸΓ τη μβοὶ 
Ἰηδῇ- ΒΟ Π|κὸ οοπάποῦ; δηὰ αὖ {116 βδτρθ ὑϊτλθ τῆθτο τὶρ!ῦ ΟΡ ὨΙΟη, ραν ἃ οἰρηί. 

ἔγοια οοπάιιοῦ, 15. ΘΧΡΟΒΘΙ ἴῃ 15. Πού] ηρπθθθ. ΘΙΒΊΡΙΥ ὕο 88 Ὁ, “ 79 

ἴανα ἔθ] οσϑ ἢ} τὴ αοα, να ἃγθ ἴῃ ὑπ Πολὺ, ψὸ “Κποὸν Οοά; 

15 Βῆοψῃ ο 6 ἀο᾽ βίον 16 ὑπὸ σουγοϑροπάϊησ δοίλο 186. ΨΘΏΩ 

(1, 6, 11, 0, 4). 

ΤῊΘ Ερί᾿β.10, 3ἃ5. μὰ8 Ῥθοη ΔΙΓΟΘΟῪ 581, ΘΟΠΊ68. το ὑ86 τη] ἀϑὺ οὗὨἁ Ὑ149 
: 6 οἵ 

ἐῃ6 ΟΠ νιβιίδη ΟΠ Όσο ἰο ὉΠ0Ὸ τπϑιθουβ οὗ {πὸ ΟἸσοῆ. ΤῸ 15. διὸ πε μὲ 

γοῖοο οὗἩ δὰ ἀπαιοβιϊοπϑα ὑθδοῦον ὕο αἰδοῖ ρι98 ΜΏΟ ἅ.Θ δϑβατηθὰ ὕ0 6 δ: 

ΔΏΧΙΟΙΒ ἴοὸ 14] ποῖ οΔ]]}]ησ. [ἢ νἱγύιθ οὗ ὑπ οἰγουτηβίδηοοϑ οὗ 

1(8 σοπηροδί ἐἰοη 1 ἔαῖκθα ὑ}Π|0 ψιοϑὺ σληρθ ἴῃ 086 ΒΌΡΨΟΥ οὗἁ {16 (ἰοϑροὶ, 

δα ΘΟ ρ]οὕο5 ἀπ ΠΑΥΙΠΟὨἾ8685 08:6 ΘΑΥ]1Ου ἤουτηΒ οὗἉ Δροβῦο το ἐθδ μην. 

δῦ δον ἀοοϊχϊπο οἵ “Ἰονθ᾽ τοοομοῖϊοβ ἴθ ΘΟ ρ᾽ θη ζαΤῪ ἀοούνη05 

οὗ “ξαῖθμ᾿ ἀπᾷ ἐγουκθ" Ηἰδβ νίϑυν οὐ ἐμ9 ρυΐπιαὶ σϑγθιδίίαπ “ὑμαῦ 



ΧΧΧΥΪΙ ,. ΟΕΑΒΑΟΘΤΈΒ. 

ὙΒΙΟἢ. γὰ8 ἔγοτα ὑῃ6 ὈΘρί ΠΗ]: ρ'.. ΘΟΠΟΘΥΠἱπρ' ἐδ 6 ψορὰ οὗἉ 11{6,᾽ ΡΙΔΟΘ5 

δυάαίθγα 1 18 ὑσθ Ῥοβι ϊοη δἃ8. ραγύὺ οὐ {16 ἀ1501Ρ11η6 οὗἩἨ ὑΠ6 ψον]α, 

Πα νἱπαϊοδύθθ ἴον ΟΠ υἰβυ δι 108. οἰαῖγα ἴο ἀλιγθυβα γ. Π8 ἀοο- 

ὑυΐηθ οὗ “Τοδὰθ ΟἸτῖδὺ οοπιο ἴῃ βοΒἘ᾽ δϑθέττηβ δὖ ὁπθο ὑμ6 Ἰϊβϑογῖο δ] 

Δα ὑῃθ ὑγαηβοθηἀθηΐαὶ δϑροοὶβ οὗ ΗΒ Ῥϑύβοη. ΗΒ χ᾽ οπ οὗ 

ἃ Ῥγοβοαὺ ἀἰνίπθ [6] ΒΡ ἴον τάδ, ἰβϑαΐϊηρ ἴῃ ἃ Γαύαγο ὑγαηβῆραγα- 

ὑϊοη οὗ τρδπ ἴο ὑΠ6 αἸν1η6 1 ΚΘΗ 685, ΟΥ̓ΌΓΒ ἃ ΥἹΘῪ Οὗ 118 8016 ὕο πγθοῦ 

Βαπλδη ὙγΘΆΚΠ655 ἃηἃ υΠηδη. 8801 γα ] 0, ] 

ΒΠθποθ 88. νὸ Οὐμθὺ ρθου ΠΥ 65. οὗἨ {10 ἘἸρΙβΌ]16 βθϑῖὰ ἰὼ μ6 ἀμθ ὑο ἴδ 
ἰο ΟἹὰ : τς . 
Τορίδιηθης 5816 Οϑιιθ65. ὙὙ 810) ἀθύθυταϊπθα ὑ}15. οαὐ]Ο]]ΟΙ Ὁ οὗὨἨ ἐοδοβίηρ. ΑἸοῺΘ 
δη4 66616. 
Βἰδβί σα] 

Ὁ ἜΡΠΩΝ Ἰούνουβ δῃὰ ὑμθ Εριβῦ]θ ὑο Ῥ.]θπιοα, ᾿ῦ σομίδιηβ ἢῸ αποὐαϊοηβ ΟΥ 

οὗ 411 ὑπμθ νυϊίπηρθ οὗ ὑμοὸ Νοὺινν Ἰδϑίαμηουῦ οχοορὺ ὑδθ ὅνγο Βμουύθι. 

ΟἾΘΔΥ ΤΟΙΩΪ ἸΒΟΘΏΘΘΒ οὗἨ πὸ ἰδησαδρο οὗ ὅὸ ΟἹά ᾿Τοβὑδχηοιῦ (γοῦ 566 

11. 12). Απά δραίη, ψ ἈΠῸ {πὸ ΟΠ νἸβύϊδη, ᾿οΟΙΘ Υ 15. ΘΥΟΥΎΨ ΒΘΙῸ 

οοπἰοιραὐθα ἴῃ 158 ἀδἤηϊῦθ βρ1υι θα} ΘΟ ρ]ούθηθϑβ, μού ηρ 15. 5814 

ΟἹ ΔΗΥ͂ ἀοι}} οὗἉ τἱῦπ 8] ΟΥ̓ ΟΥ̓ 8}}15 0101). 

ΥΠ. ΟΠ ΕΟΤ 

Τρούδιμ ΤῊ οὐὴ᾽οοῦ οὗ 86 Ἐριβι] οουγθθροπὰβ ψα 105 οΠδγϑοῦου, Τὺ 18 

ἘΡί 810 (α5 ῬΥϑβθηΐθα Ὁμἀθν ἃ ὑν οἕο] ἃ ἔουὰ : 

δ. ἢ (1) 1. 3, Φ ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμᾷν, ἵνα 

ΤΟΜΗΙΟ; καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾽ ἡμῶν, καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ 

τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ' καὶ ταῦτα γράφομεν 

ἡμεῖς ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν (υ. ὑβῶν) ἢ πεπληρωμένη. 

Τ|αὲ ωδιλοῖ, τὐὸ αυα 8θ6υ απὰ Ποαγά αἰθοίανθ τὸ τΐο ψοῖν αἶϑο, 

ἐδαΐ γ6 αἶϑο ἠιαν ἰναυθ {οϊϊουνδἰνἡ υοὐίϊν ει; ψθὰ, αγνὶ οἵω" ζεἰϊοιυϑ]ρ 

ὁ8 εὐὐδἶ, ἐδ Ταίδον, απ εὐὐξἶν 8 ϑονν ὕδδιι8 Οὐδέ. απὰ ἐΐι686 

ἐλύηϑ τὸ τυγλέθ, ἐδαξ οὐ ον παν 6 ζυἰἰἰοώ, 

(1) ν. 12 ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν ἵνα εἴδητε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς 

πιστεύουσιν εἷς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 

7686 ἐδίπρβ ἔαυο 17 τὐγλξέθην τμγυίο ψοιι, ἐζαξ γὸ πιαν ποι ἐζαΐ γθ 

λανό ὀἰογηαῖΐ 6, ὀυθην τὐγιΐο ψοῖυ ἐδιαΐ δοίδουθ οτυ {86 τιαηιο ο ἰδ δον 

φῇ Οοά. 



ΟΒΕΟΤ. ΧΧΧΙΧ 

ὙΥ ὑμιθ86 πηυδὺ Ὧθ Θομηραχδα ὑμθ δοσοπηὺ ρίνθῃ οὗ {1168 ομ᾽οοὐ οὗ 

ἐ6 (οβρο] : 

(1) δοίη χα. 31 ταῦτᾳ δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς 

ἐστὶν ὃ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ 

ὀνόματι αὐτοῦ. 

ΜΒυιὲ {686 αΥὰ ευγλίοη, ἐδαΐ γ6 ἡλαν θοϊζουο ἐϊιαξ «768ιι8 ἐ5 {1,6 ΟἾννἴϑί, 

ἐἦο ϑοη φῇ αΟοά; απά ἐδαξ δοίλονζηγ γ6 ἡιαν ἤανο ζύ7 ἴτω ἢνῖ8 ται. 

. ΤΆΘΥΘ 15 ἃ Θοτηθἠοῦο ΒΔΡΙΔΟῺΥ θούνγοθῃ {16 ὕμσθο, ΤῊΘ δοοορίαμποθ 

οὗ 86 τϑνοϊδύϊοι οὗἁ “655---]16 01) οὗ πηδη----ϑ ὑμοὸ ΟἸ γἱϑῦ, {16 βοὴ 

οὗ αοά (1), Ὀυϊηρ8. {π6 γόνον οὗ 116 (11), δά {815 1188 15. 76] ον 510 

δα τὰν ἀηὰ ἢ αοα ἴ ΟἸιυῖϑῦ (1). ΤΑΐρ, ἴῃ οὔμου νοσάβ, 1178 

οἰογμαὶ, 15. τὰθ ΟἸγιϑῦ «6808, δια 15 το 5οα ἴῃ 4}1} 105 οχίθαῦ ἴῃ ἀῖοα 

ΙΔ Ἡ τὴ : αὖ 18 ἀθαθα ὑο 6 ραν ἔϊοπι Ἡ τη, 

ΤῊΘ ρΡυγθαϊὺ οὗἨ β00}} ἃ {ΠἸοπϊο ΠΘΟΘΒΒΔΥΠΪΥ ᾿λγΟΪΥ 65. ὑπὸ οομάθπι- 

πδύϊοπ ἀρὰ γϑἤιθαύίου. οὐὗἨ οουγθϑρομάϊηρ οὐγοσθ. Βαὺ δὺ ΦομηΒ 

τηρὑποά 18 ὕο οομζαύθ {116 ΘΥΤῸΣ ὈΥ ὑμ6 οχροϑιύίοι οὗὨ ὑπ ὑγαύι σθα] βθὰ 

ἴῃ 106, ΗΒ οδ]οοῦ 15. Ῥο] ΘΙ} 1081 ΟὨΪΥ͂ 50 Ὰ 88. ὑ80 ΟἸθαν Ὁ ] 1πρ 

Οὗ 016 δββοῆοθ οὗ υἱσϑιῦ ὑθδο ]πρ' ΠΘΟΟΒΒΑΓΙΠΥ ΒΠΘνν 5. 411 ΘΓΙῸΣ 1. 108 

68] οἰαγαοῦου, [ἢ οὔπου οχὰβ δὺ ὁ οἷν χιῦθ 8. ὕο 08}} οαὐ ἃ ὙΘΙΘΟΠΊῸ 

ἴου ψμᾶῦ ἢ ΚποΟνΒ ἴο 6 {10 0800] διὰ ποὺ ὕο οὐθυῦθνονν {1118 ΟΣ 

ὑμδὺ ἔλ186 Ορί μι η, 

ΥΙΠ. ΚΞΤΥΤΕ ΑΝῸ ΤΑΝΟΌΔΟΙ, 

ΤῊ βύγ]ο οὗ ὅ1|ὸ ΕἸΡ β.19 Ὀδὰνβ ἃ οἷοβα υββϑιῃ]αποθ ὑο ὑμαὺ οὗὨ {118 ὕβμεσαι 

(οΒΡ6 1 Ὀούλι 'π γοοα θυ] ΣῪ ἀπά βὑγαούαχσο, ΤΊ]ιοῦο 15 1 Ὀοῦδι ὑπ 58}}}6 ΤΆΞΕΙ ιο 

ΘΙ Ρδίϊο γορϑύϊλοιι οὗ ζαπμάδιμοηΐαὶ ψονβ δηἃ Ρ]ΓΆΒ685,--- ὑσὶ}; ον 

“Ἰονο, “Πρ μῦ, ἐἰὰ {89 Πρ αὐ, “οΐηρ θογῃ οὗ αοά, “θοῖη σ᾽ οὐ “Δυϊπρ 

ἴῃ αοἂ᾽.--ηά [86 βᾶτηθ χιοποίομουϑβ β' πη ρ] ον οὗὨ σοπδύγαούϊοῃ, 

ΤῊθ ραγθϊο]88 δΥΘ ΒΙΠρΡΌΪΟΣΙΥ ἴον, ΕῸΙ 6ΧΘΠῚ}]8 γάρ ΟΟΟῸ 8 ΟἿΪΥ Ἰρμεν τα 

Εἶιγοθ ὑϊπιοθ : ἢ, το; ἷν. 20; Υ᾿ 3 (2 ὅομα τι; 3 σομα 3, 7); δέ αἰεθ, 

τηθ ἀΐταοϑ (αθοαὺ ομο- μἰτὰ οὗ 1{5 ἀνθιᾶρθ ἐγθαιθῃογ); μέν, τε ἀπά οὖν 

(3 δομῃ 8) ἀο ποὺ οοουϊ δὖὺ 811 (06 Ἰαϑὺ 18. ὑν7100 ὙΓΟΠΡῚΥ 111 ΟΟὨλ- 



χ] 

ϑ ΦοῊ 
ἄδνθ] 008 
ΔῊ Ἰίθα ὉΥ͂ 
ῬΆΓΔ]16]- 
θ1λ. 

Ομ δσδο- 
1οΥγῖβίλο 

ΨΌΓ͵ΑΒ. 

ΞΤΥΓΕ ΑΝῸ ΤΑΝΟΌΔΛΟΕ, 

τὴ ἰθχι). Τὴ ΔΌβθηοο οὗ οὖν 15 {:6 ΤΔοΥ6 ΥΘΙΩΔΥ ΚΔ 0]0 Ῥοοϑαβο 1ὐ 15 

016 ομαγαούουϑύϊο ραγίϊοϊθ οὐ ἐμ9 παγγαύϊνθ οὔ ὑμθ Οὐβρϑὶ, ψΈΘΥΘ 

δὺ Φομπ βϑοῖιβ ο ἀψ781} οἡ 6 δοππθχίοη οὗ ἔδούβ Ψ 1 τηϊρ]ιῦ ὯΘ 

ονουϊ]οοϊκοὰ : ὅτι, “ὑπαὺ᾽ δῃᾷ "θϑοδυβθ,᾽ 18. ὙΘΥῪ ἰγθαπθηῦ; ἃηὰ 1ὖ 18 

οοηϑίθηθΥ ἔουπὰ ὙΠΟ γάρ ταϊσῦ μᾶνθ Ῥοθπ Θχρθοίοα. 

ΤΊ ΘΟΙηΠηοῖ ΡΥ 610 οὗ δομπδχίοη 15 καί, Τ}}18 ΘΟ] Πού] 0ἢ 

ἰα]κο 5 108. ῥοῦ αν ΘΟ]ΟαΣ ἔγοπι ὑΠ6 βϑηύοποθα Ὑ16}} Δγ6 ὑμιι8 δαἀθα 

ὁπ ἕο {86 οὗδον : ὁ. 9. ἃν ον Ὧν 3; δῃᾷ 1Ὁ 15. υϑοά ποῦ ὉΠΟΘΟΙΜΙΔΟΗΪΥ 

ΨΉΠΘη ἃ ρΑγύϊο]9 οὗὨ Ἰορίοαὶ βοαῖιθηοθ ταὶρὐ ἢᾶγθ θ66ὴ δχρθϑούθα : 6. 9. 

111... 2, τό. 

ὝΟΥΥ ἵγοαιθηῦ νυ ὑΠ|ὸ βθηύθηοοβ ἃημἃ οΟἴδιιδθθ5 ΤΟΪΟΝ ΟἿ6 ΔΠΟΥΝΘΙ 

ψιῃουῦ ΔΗΥ͂ ΡΑΥΥ10165 : 6. γ. 11. 22---2δᾷ ; ἵν. 4--6 ; γ--τ-το; 11--13. 

366 4180 11. κ, 6 ; 9, τὸ; Π|, 2; 4, 5; 9, 1ο. 

ϑοπιθῦϊη 5 ὑπο Ύ δύο Ὀγτουσιῦ ἰηῦο ἂῃ ἱπιργοβδῖνο ὈγΔ ΠΟ] 15τὴ ὉΥ͂ 

ἴμθ τορουϊϊψιοῃ οἵ ἃ οἴαιδο : 

1, 6, 8, το (ἐὰν εἴπωμεν). 

ν, 18---20 (οἴδαμεν). 

Το αϊβοεγοιῦ ἀβᾶσοβ ἅγὸ αἰϊβεγθηῦ δἀαρύαθιουβ οἵ δῦ Φοϊη᾽Β 

οἰδνβοίου βύ]5 ὈΡΙΠΟΙΡ]6. οὐὗὨἨ δοπιροβι ίοη : 16 δχρίδιη8. δπα ἀνθ] ορ8 

1.18 1ἄθαβ ΟΥ̓ ρα γ}]6] 181 ΟΥ̓ (10. ΔΉΒΜΘΥΒ ὑο {116 βαῖηθ ἴοῃθ οὗ 

ὑμοιρ]) ΟΥ̓ δ ὑΘΡΌΠΊΒΤΩ. 

Τὸ 15. ποὺ οὗἨ οοιγ88 τηδϊηἰαϊηθα ἐπδὺ {Π18 τηϑυ]ο οἱἅὨ νεῖ ὑ]πρ᾽ 25 86 

γοϑ]ὺ οὗ βύιἀϊοα οποῖσθ, Τὸ 15, ἃ5 ἔδι 8 ὙὅῸ Τ]ΔῪ ῬγΟΘΌμ8 ἰο ᾿αάσ6, 

Ὅπ6 βροπίδποουβ οχρυθαβίοη. οὐ ὕπ6 ΑΡροβί]θ᾽β υἱβίοῃ οὗ ὑπ ΤΥ, 

ΟρΡΘηΐηρ' οαὐ ἴῃ 1.8 ΕΠ] 6858 Ὀθέογθ ὑπο ογο οὗ ἐμ6 Ῥ6] ον, σοιηρ]οίθ ἴῃ 

ἰΐ5. οὐ Π]Δ] ϑὕΥ, ΣΘΑΙ ηρ ἴο ρῸ ἀοβουιθοα δηα ποὺ ἴο "06 ἄγανχῃ οαὐ 

ὌΥ͂ ῬΥΟΘΘΒΒΘΒ Οὗ ΓΘΔΒΟΠΙΉΡ. 

Τὰ {π|5 γοβρθοὺ δῃᾷὰ φϑῃουα Υ Ὁ Ψ1] θ6 [δ] ὺ ἐμπαῦ ὑπὸ πτϊθὶηρ 18 

ὑβογου!γ ἩθΡγαιβύϊο ἴπ ἤομθ, πα γοϑῦ 1 ἀοθϑ πού σομῥαϊῃ 0Π6 4π0- 

ἰδ] ΟΥ̓ γ υθ] ΤΘΙΠΙβοθησθ ἔομὶ {6 ΟἹ Τοβίαπχθηΐ, 

ΟΥ̓ πΒἰσηϊποαηῦ νουραὶ σοϊηοίϊάθηοοβ οὔ Ιδηρααρο ᾿ϑύσψθθοῃ ἐμ 

Ἐρ᾽βύ]68 δῃὰ οβροὶ ὕλὸ ζ ΠΟ] Πρ ΤΟΥ͂ Ὀ6 ποίλοοα, ΤῊΘ ψογὰβ 81Ὸ 

Οἰ ΠΟΙ ἜΧοθρ Δ} ἔγθααθηύ 1 ἢ 656 Υ Οἱ ΠΡ5 ΟΥ ῬΘΟ]ΠΑΡ ἕο ἰῆθμι: 

κόσμος (ΠΔΟγ8}} (δ μα 1. το ποῦθ). 



ΤΎΠΕ ΑΝῸ ΤΑΝΟΌΔΟΒ. Χὶὶ 

φῶς (1 Φοδη 1. κ ποίο). 

σκοτία (σκότος) (1. 6 ποίθ). . 

φανεροῦν (1. 2 ποθ). 

φαίνειν (ἰϊ. 8 ποίο). 

ἑωρακέναι (1. 1 ποίο). 

θεᾶσθαι (θεωρεῖν ΟὨΪΥ ομ66 ἴῃ {Π|ὸ ΤΣ ἰβθ]65 : τ σοῖη 1Πν 17 (7 6]. 

Ἷ. 14. Βοίθ). 

θάνατος (Βρ᾽Ὶ ἰύτια}}) (111. 14. ποῦο). 

ζωὴ αἰώνιος (") αἰώνιος ζ., ἡ ζ. ἡ αἰ.) (Λα. πού οῃ ν, 20). 

ἡ ἀλήθεια (ἰϊ. 6 ποίο). 

ὁ ἀληθινὸς θεύς (ν. 20 ποίε). 

τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας (᾽ν. 6 πού). 

μαρτυρεῖν, μαρτυρία (]. 2 ποίο). 

τεκνία (11. τ ποίο). 

παιδία (11. 14. πιοϊο). 

ὃ μονογενὴς υἱός (ΛΑ, ποία οἱ ἰν. 9). 

ἀγαπᾷν ἀλλήλους, τὸν ἀδελφόν, τοὺς ἀδ. (111. τα ποίο). 

νικᾷν (11. 1.2. πο[ο). 

μένειν, εἶναι, ἔν τινι (11. σ' πο 0). 

τὴν ψυχὴν τιθέναι (111. τ6 ποίο). 

ΤῊ ἐτοααοηῦ τι56 οὗ ἵνα “]ιοα {}16 ᾿ἄοα ΟΥ̓ Ῥαν ΟΣ ο 15 ποῦ αἰ γθοῦΥ 

ΟὈΙΟΙΒ ; δῃᾷ {8 610 0168] τι58 οὗἩ ἀλλ᾽ ἵνα, ἀν Πού] οΠπατδοθον]βῦϊο οὗ 

ὉΠ|ο86 ΠΟ Κα (11, τα; 11ν το ποίοϑ). 

Τῇ δαάιϊίοη το {156 νοῦῦθὰ] οοἰποϊάοηοοβ ὉΠπΟυῸ 06. αἰδὼ ἸΑΥΡῸΣ γονραὶ οο. 
δ ὦ : Ἢ 10] ΠΘΏΟΘΑ͂ 

ΟΟΙΠΟΙἀοησος οὗ ΟΧΡΥΘΒΒΊΟΗ. ΟΥ̓ ἐποσο {ΠπῸ χηοσῦ "}}} 2 8 50}: 416 {Π6 ΠΝ ΝΣ 

ἴΟ]ονιηρ . (ἐοβροὶ, 

1 ΕΡΙΞΤΙΙΕ ΟΕ ΚΤ ΦΟΗ͂Ν. (ΟΟΒΡΕΙ, ΟΕ 5. ΨΦΟΗΝ. 

ῖ,. 2, 3 ἢ ζωὴ ἐφανερώθη καὶ Ἐΐ 11 ὃ ἑωράκαμεν μαρτυ- 

Ἢ - 

ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν...ὃ ροῦμεν. 
’ 9 ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγ- 

γέλλομεν καὶ ὑμῖν. 

ἰἄ, 4 ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς χνὶ, 24 αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε 

ἵνα ἢ χαρὰ ὑμῶν ἡ πεπλη- ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἦ πεπληρω- 

ρωμένη. μένη. 

Υ. εἶ 



ΧΙ ΝΤΥΠΕ ΑΝῸ 

1 ΕΡΙΒΤΙῈ ΟΕ 51 ΦΟΗΝ, 

11, ττ ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 

ὐέν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ καὶ 

οὐκ οἷδεν ποῦ ὑπάγει. 

ἐώ. τ4 ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν 

μένει. 

ῥά, τΊ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ 

θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 
φον « ’ 4 3.ϑ «ἃ 4 93 

11]. 5 αμαρτιὰ ἐν αὕτῳ οὐκ ἐστιν. 

ἰώ. ὃ ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρ- 

τάνει. 

τἀ, 13 μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, 
΄ «ε »“"- ’ 

εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 

ἐκ. 14 οἴδαμεν ὅτι μεταβεβή- 

καμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν 

ζωὴν ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς, 

ἰα. τό ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν. 

ἰ(. 22 ὃ ἂν αἰτῶμεν λαμβάνομεν 
μω Ἁ 3 Ν.»(4 ’ 3 

«Οτιν τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὖυ- 

τοῦ ποιοῦμεν. 

δκ(. 23 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολῇ αὐτοῦ 

ἵνα... ἀγαπῶμεν ἀλλήλους κα- 

θὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. Ομ. 

ἦγ. 11. 

ἷν. 6 ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσ μέν" 

ὁ γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν, 

(α) 
(0) 

Δ ϑ ᾽ Κὰ [Ὶ 

ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ 
3 3 ’᾽ ε ω 

οὐκ αἀκοῦυεῖ μων. 

ΤΑΝΟΌΔΛΟΕ, 

ΟΟΒΡΕΙ, ΟΕ 51 50ΗΝ. 

ΧΙ, 35... 
4 

ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ 
4 -ςε , οἷδεν ποῦ ὑπάγει, 

γ. 38 τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε 

μένοντα ἐν ὑμῖν. 

ΥἱΔ. 20. ὁ υἱὸς 
Ρ 4 Ἁ 3. ἃ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 

5οϑ ἴω, ’ 

1}, 46 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με 

περὶ ἁμαρτίας; 

Υ1}. 44 ἐκεῖνος [ὁ διάβολος] 
᾽ ᾽ 4  »»νΡνλ»ν “ 

ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς. 

ΧΥ. τ 
’ ε “Ὁ “᾿ 

εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ γινω- 
σ ΄-΄᾿ ΄“ σκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμί- 

σήηκεν. 

ε Ἁ 4 ᾽ ’᾽ 

γ. 24 ὁ τὸν λογον μου ἀκονων... 

μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου 
93 Ν ’ 

εἰς τὴν ζωήν. 

Χ, ας 
Ν ’ ’᾽ ε Ἁ 

τὴν ψυχὴν μου τίθημι ὑπὲρ 

τῶν προβάτων. 

“25 3 για » , 
Ὑ111. 20 οὐκ αφῆκέν με μόνον 

τ Ἁ ᾿ 3 “Ὁ ΄Ὁ 

ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ 
’ 

πάντοτε. 

ΧΙ, 24 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι 
ε κ.« 

υμῖν 
σ ᾽ φᾺ 

ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς 

ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα... 

ν1}, 47 ὁ ὧν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ 
ς ἢ ἴω. »“ὄ ’ 

ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει" 

ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε (0) 

(᾿ ΄΄ ΄-, 

ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ 



ΤΥΠΕ ΑΝῸ ΤΑΝΟΌΑΔΛΟΘΕ. 

1 ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΚΤ ΦΟΗΝ. 

3 ἃ 4Ν ε ’ ῳ 

ἵν. τῷ ὃς ἐὰν ὁμολογήσῃ οτι 

ἸΙησοῦς [Χριστός] ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ 

θεοῦ, 

ὦ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν 

τῷ θεῷ: Οομμρ. υ. τό ; 1]. 24. 

ἰά. τό ἐγνώκαμεν καὶ πεπισ- 

τεύκαμεν. 

ἐκ. τό 
ε , 3 “5 , 3 δ“ “ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ 

μένει. 
“ 

ν. 4, ἴ. αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη 
ε ! Ἁ 

ἢ νικήσασα τον κύσμον, ἡ πίστις 
ε ΄-΄" 

ἡμῶν. 
,’ 3 ε »" Ά ’ 

τίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον... 
τα ε ’ ΄ θ “ , ἱεί. 9 ἢ μαρτυρία τοῦ θεοῦ μείζων 

4 [4 ῳ Υ 4 ΝῚ «ε ’ 

ἐστίν, ὁτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία 
»ἭἬ Ἄ [1 ’ Α 

τοῦ θεοῦ, ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ 

τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 

ἐκ. 20 δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν 
[4 ,’ Α 3 , 

ἰνα γιγνώσκομεν τὸν αληθινοόν' 
»γ»ν , “-΄͵᾿σ 5 “ῪΤΊ νϑ9 "ε΄ καὶ ἐσμεν ἐν τῷ αληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ 

3 ΜΆ ΄ κι ΄ 

αὐτοῦ [Ἰησοῦ Χριστῷ]. οὗτός ἐσ- 
εν» ᾿ λ 

τιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς, καὶ ζωῃ αἰώ- 

νιος. 

ΧΙΝῚ 

(ΟΒΡΕΙ, ΟΕ ΚΤ ΦΟΗΝ, 

ΥἹ. σύ ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα 
Ά ΄ ν 4 

καὶ πίνων μον τὸ αἷμα 

Ε] Φ Α ᾽ 3 9 2. κα ἐν ἐμοί μένει καγὼ ἐν αὐτῷ. ΟΟπΙΡ. 

Χὶν, 11. ᾿ 
"ἢ ’ Ἁ 

γ]. ο πεπιστεύκαμεν καὶ 

ἐγνώκαμεν. 

Χν. 1οὸ ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρή- 

σητε 
΄΄- 33 “Οὅὃσ 5" ’ Ὺ 

μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, Οὐπρ. 
’, 3 ».᾿ 5 Νν “. υ. 9 μείνατε ἐν τῇ α. τῇ ἐμῇ. 

ΧΟ]. 23 θαρσεῖτε 
Ἁ ’ Ἁ [4 

ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. 

μέ , Ν ε ω 

γ. 32 ἀλλὸς ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν 
ν» εκ ν. φὸὼ φῳ 5 εκ τ τῷ 

περὶ ἐμοῦ καὶ οἶδα ὅτι ἀληθῆς ἐστιν 
ε ’ ἃ υ ΝΟ 5 “ ἢ μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 

ΓΣ Υ̓́ 9 Α ε φη 

ΧΥΝ, 4. αὕτη ἐστὶν ἡ αἰώνιος 
Ἁ 

ζωὴ 
σ ’ Α Α ’ 

νὰ γινωσκωσι σε τον μονοὸν 

ἉὯΔ 

ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας 

Ἰησοῦν Χριστόν. 

ΙΧ. ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΙΕΒ ΑΝῸ ΤῊΝ ΟΟΘΡΕ, 

Ὑ Β10}λ Θοπρθσαὶ 
: ΤΟΪΔ ΟΣ 

αν θοομ ααούοαά, 1ΠΠππ|8ὐγαύθ ΥἸΝΙΔΥ {1Π|6ὸ τοϊδύΐοι θούνθθῃ {11 9 δι 
: , ; ἀρ ίῖϑι} Ἐίβ0165 απ {1:6 Οοβροὶ. ΒΥ ραββαροβ σομίαϊη {Π|8 βαπὶο βαμάδ- τὸν αὶ 

ΤῊΘ ᾿αϑὺ ὕψο ραββᾶσεβ (τ Φ0.η ν, 20; 4“0]1ὴ ΧΥΪ. 3), 

ῃιθηΐα] ἰάθαϑ : Εἰθου μα] 11{ 15 0Π6 ῬΥΟΘΊΟΞΒΙνΟ γοσοσπϊτζίοι (ἵνα γινω- (πγεὶ, 

σκωσι) οἵ (οά ; δηὰ ὑϊπ8 ρον ον οὗ {18 σΡΟ ΠΣ αν ]οσα 15 ρΊνΘΩ 

ἴῃ Ηἰ5 βοὴ σϑβὰβ ΟἸιυῖδέ. 6 {86 ἰάθαθ ἀτὸ ργοβοηύθι αἰ ΠΡ ΠΟΥ 1 



Χ]ὶν ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΙΕΚ ΑΝῸ ΤῊΝ ΟΟΒΡΕΙ. 

{160 ὕνψο ρίαδοοβ, Τ|ιθ (ο8ρεὶ οἶνοθ ἐπ6 ἰϑέουίο σϑνϑϊαὐΐοη ; ἐδ 

ἘΡΊβ.16 βῆθνγα 86. γϑνϑίαύϊοη ἂἃ5. 1ἰὺ 8 ὈΘῸπ ΔρΡΡΡΘΙΘηαθα 1ἢ ἐλ 

Ἰιἴ6 οὗ ὕη6 Βοοϊοῦγ δηὰ οὗἉ ὑδνὸ Ὁ] Ίθυθυ. 

ΤῊ ὑνο ΤΙΝ. δαπμἀατηοηίαὶ αἰ ΠΌΤΘμΟΘ. απ Ὀ6 Ῥγοβοηοα 1 Δηούμο  [ΌΥΤΩ. 
ΘΟΙΏΡ]6- 
τηρηίγ. [Π ὑμ6 Ἐρίβι]6 {89 αἷπὰ οἵ δὺ 90] 15. ὑὸ ΔῪ ΟΡὸμ Ὑμαῦ 18. {Π6 

βρη ἤσλποθ οὗὁἨ ἐπ βρί γύπα} ὑστι]8. οὐ ὑπὸ ΔΛ ἔον Ῥυοδθηῦ Ἰιιπλθῃ 

Ἰ1ο., Τὰ {π᾿ Οο8ρ61 [εἷ8. αἰτὶ 15. ὑο τηϑῖτο οἶδα ὑπαῦὺ {16 ὕγαθ ὰτηδῃ 

116 οὗ ὑπὸ ον 15. ἃ πιαπὶ δία θιοι οὗ ἄϊνιηθ ἰόν, ὑΠπαὺ “6505 15 ἰῃ6 

ΟἸν δῦ, 16 ἥοη οὗ ἀοά.᾽ Οὐ, ἴο γμυῦ Ὁπ6 οοῃύταθὺ 1 ἂῃ ΟΡ ΥΆτΤη- 

τηδύϊο ἴουτω, ὑπ6 ὑπότὴθ οὗὐ ὑΐθ ΕΠΡΙΒ016. 15, “Πιὸ ΟἸνιϑῦ 15. Φ οβαβ᾽; ὑπ 

{Π6 6 οὗ 008 Οὐοβρ6ὶ 15, " ϑϑι18. 15. ὑμοὸ ΟΠ υἸϑυ. Τὴ ὑπὸ ΤΟΥΤΏΟΥ ὑῃ6 

Του πἰαγύθ ἔγοση οουΐϑιη δοϊςζηον]οάσοά πρισιῦπα] οοηοθρύϊου5 δηᾶ 

Ῥοϊηΐβ οαῦ ὑπαῦ ὑπο Υ πᾶν ὑποῖν ἔουπάδθοι τὶ ἰβύουυ δηᾷ ὑ]ιοῖν 

ΠΘΟΘΒΒΔΤῪ ΘΙΩΟἀΙπηοηὗ ἴῃ οοπάποῦ. Τὴ {πο Ἰαύίον ἢ 56 5 ΠΟ ὑΠ 6 

ΜΟΥΪ5. δηα ον 8. Οὗ “96 815 οὗἨ ΝαΖαγοῦ οϑύα Ὁ]15}. ὑμαῦ ἴῃ Ἡ πὶ {10 

Πορθ οὗ 5.89] Δπ4 μ6 Βορθ οὗ Βα νγὰβ {Ἡ1Π|104, 80. 10 18 

ὑπαῦ ὑπο ΟΟΒΡΟΪ 15. ἃ οοπύϊηπουϑ τϑοογ οὗ ἐ}16ὸ απο] ἀησ οὗ ὑῃ6 

ἐφρίουγ᾽ οὗ ΟἸτιϑῦ. Τὰ ἢ ἘΡΙΒΌΠο5. δίοπο οὗ 811 ὑπὸ Ὀοοῖβ οὗ {6 

Ναὸν Τοθίδιηθηῦ (αχοορὺ ὑπ6 Ἰρ᾽5016 ἕο ῬΙ]]ΘΙηοῺ), ὑπο γον “ρΊοΥυγ ἡ 

ἀοα5 ποὺ ὁσοαγ, ῬΟΡΠΔΡΒ ὕοο 1 18 ΒΙρ!ΙΠοαὐ ὑπαὺ {Π1|ὸ τον ἦ Ποανϑη 

ΑῖΒ0 15. αὐβοαῦ ἔγότα ὑμθτη, 

719 ἀἰδο- ΔΟΥΘΙΡᾺΙ ΑἸΒΒΤΌΠΟΘΒ 1ῃ ἀ6[ 41} 1ῃ {116 ὑορὶοθ. οὐ ἔουπι οὐ ἐοδο ΐην 
ΘΗΟΘΒ 8}- 

ΒΆΤΟΥ ἰο 
αἰ Θτ Ομ 685 ἃὶ . “1.5 : : : 

1 Ογθοθα 1ῃ ὑδ6 φοϑιθοηϑ οσσαρθιοά Ὁ Ἰοϊω ξεν ἃ Ρ Ϊ Υ ἃ ἰιϑύογιδη, Δ ἃ ὈΥΘΔΟΙΘΥ, 
ἩΪΒίΟΥ 86 ὑθδοίησ οὗἨ ὑΠ6 Τιογὰ ψ]οῖ δύ Φ0.η 8. ᾿ΓΟΒου να γὰβ ρίνθη, 

ἴῃ ὕμ0 ὈοΟΚΘ πᾶν Ὀθοη. ἰγθδαΥ πούϊοοά. Τῆθθο βοϊοηρ ἰο ὑπὸ 

ΑΜ ΘΕῚ ἃ5 Ης Η]πη56}} 5816, “ἴῃ ρσόνου 8᾽; ὑΠΤΟῸρΡὮ ὑῃ9 Θχρϑεῖοποῦ οὗ ΟΠ υ βυδη 

Ἰ6, ὑπο ϑρινιῦ, “βουῦ ἴῃ Ηΐ8 Ναπιο, ομδ]οα ὑπὸ Αροβίϊα ἰο βρϑαῖ 

“ρἰαἰλὶγ ̓  ( ολπ χνὶ, 25). 

ΤῊ ϑοταο οὗμον ἀΙΠΌΓΘΠΟΘΒ. 501}} τϑαυῖτο ἕο 06 πούϊοοα, ΤΉΘθ6 4180 

ἐβοιμον ΤΠ ΒΡΙΪΩΡ ἔγοτα ὑΠ 6. ἈΪβύου 08] οἰγοατηβίδηοοβ οὐὗἨ {16 ψυϊθίπσ, ΤῈ ἢγθὺ 
γοραγάβ {Π|6 ἀοοίχϊηθ οἵὗἨ “{Π6 Οογηΐηρ. “[ἢ6 Ῥγοβομοθ᾽ (ἡ παρουσία) 

οὗ Ομυῖδυ. 1ὼὼ ὑῃ6 Οο8061 δὺ Φομη ἄοοϑ ποὺ γϑοογά ἐπ δϑομδίο- 

Ἰορῖολ] ἀἸβοοιιθοβ οὗ {ἢ 6 Τωοτα--τῦῃου δα ἔουμπα ἐποῖν ἢγβὲ {1 Η]πηθης 

ψ θη. δ6 σγοῦθ---ἃπα [6 ῬΥΘΒΘΥΥ͂ΘΒ ΒΙΠΊΡΙΥ ὑΠ6 ΘΘΠΘΓΆΙ ὈΧΌΙΩΪΒ6 οὗ 8 

“Οομαϊηρ᾽ (Χὶν. 3; χχὶ. 22), ΒΥ 88 5βἰὰθ οἵ ὑμθβθ [6 σϑοοτβ {ῃ6 



ΤΠ ἘΡΙΒΤΙΕΚ ΑΝῸ ΤῊΝ ΟΟΒΡΈΙ, χὶν 

ΓΘΘΥΘΠΟΘ5 ὅο ὑπ “ἡπάρτηθηὐ᾽ (ν. 28 ἢ), δῃ!ᾷ ἕο “πὸ ]Ἰαβὲ ἄδγ ̓ (νὶ, 

49, 44). Τὰ {86 ἘΡρίβε]ο 8 868 ὑπ ὕθστῃ “{1ιὸ Ῥτοβοποο᾽ (1, 28), 

ὙΠ ]ΟΩ. 15 Τοαπα ἴῃ 81} ὑ06 σγοὰρ5 οἵ Νουν Τοβύδτηοη τυυϊθίπρϑ, ἀπά 

ΒΡΘΔ Κα οὗἨ α ζαύινο “ πη οσίαὐϊοη ᾿ οὗ ὑπὸ Αβοοηάοα ΟΠ νϊδὲ (ἰ. ο.: 

11... 2. Α5. Ἠδ “ολπλο ἴῃ ἢθ58᾽ (ν. 2), 80 ΗΘ 183 501}1 “ οοιπΐπρ ἴμ 

65} (2 “οϊιη 7). Απᾶ {Π|0 πηρονύαποθ οὗ 6118 ἔμοῦ ἴᾳ ργοββοὰ ἴῃ 

1ΐ8. Βρ1 ὑπ} Ὀθαχὶηρ, Ὺ ἀθηγίηῃρ Ὁ “ΑἸ ΙΟἰδύα ἢ ἀἰβριαγοῖ ὑμοὶν 

ΓΘ] παύμγο. ΤΊΟΥ βουρῦ ὕο δι δύϊξιθα ἃ ἀοοίτίμο ον ἃ ᾿Πἰντὴρ 

δ᾿ τ" 

δῦ 0115. ὑγοαϊγηιοαῦ οὗ {Π1ὸ Ῥγοβθιῦ ψουῦς οὗ (νοῦ βθαηῆβ ἴῃ 76 Αα- 
61086 σοπμθχίοι Ὑ10}} 1118. νῖονν οὗ 1715 ξαύιινο στοῦ, Ας {πὸ ἨῸΪΥ πρεν ὡ 

ϑριυῦ ἰϑ βϑῃῦ ὑο ῬοΙ ον 5. {ΠΡ Αἀνοοαῦο οὰ οαλδι, 580 Ηὸ ἰδ 

ὑπο» Αἀνοοαύο ψ10]} {1|ὸ αῦμου. ἴκ μοᾶνοη (ο, 11. 2). Τ|Ο ὕνο 

ὑβοῦρ! 5. ἀγὸ σΟΠΙ ] ΘΙ χοη ὑαΡΥ ; ἃΠπἃ {16 ΠΘΆνΟΙΪΥ ἀἀνοοιο ῦ οἱ (Ἰιγ δὐ 

τοϑίβ ροὴ ΗΠΒ ΟῚ ΡΓΌΠΪ86. ἴῃ 6116 (ἦοθμ61 (Ψ οἱ χίν. 12 ), ὑπουρ]ι 

ἴῦ τπηϑῦ ποῦ "να ᾿πὐογργούο ἃ8. ὀχοια μρ {πὸ ΕΔΟ]ΟΥ 5. βροπίμμθους 

ἴονὸ (θ οἷμι χν]. 26 ἢ). 

ΤῈο Θχροβιθϊοι οὗὨ ὑΠ|ὸ ἀοοίεϊμο οὗ ργοριυαὐϊοι ᾿ πὰ “ οἸδιυηϑῖηρ ̓  ΤῊ ἀοο- 
Τὰ τὰ ᾿ : - ᾿ : {106 οὗ 

ψ Ὦ]6}} 15. Του ἐπ ἐ1ὸ Τρ βύ16 (ο, 11... 2; ἱν. 1ὸ ἱλασμὸς ; 1. 7, 9 καθα- Ῥχογξια- 

ρίζειν) ἰΒ ἀπ ρρ!!οαίἴοι οὗ 6Π|6 ἀἰδοουνθο αὖ Οαρογπάσμ (586 ΟΒροοῖ}}γ [101 

ϑοθ νἱ. στ, σ6 ἢν); ῃᾷ 10 15 Βρ6ΟΙΆΠ]Υ σοιμαν κα] Ὁ 1110 {}|0 

οι ἢ ὐβ οὗ {110 ἀἸδοοι βο ἃ. Ὸ ἀϑθα, οὐ] ρ 15. ἑαϊκοι ἔχοι {16 ]λ1- 

δαδρθ. ἣο ἀράμχ {116 ροοῦ]αν ἀοβουιρύϊοι οὗ {πὸ βρίγιθυα! οιάἀομιηθηῦ 

οὗ θ6]θνοῦβ ἃ5. Δ “τπιπούϊοη ̓  (χρίσμα, ο. 11, 20) μον οὐ] ΘΟ 05 

ἰη6 ψογὰφ ἴῃ Ψο] χχ, 21 Πἶἕ 9, ὅΠιὸ αἰδοῖ "165. ἂρθ ᾽ς ἃ ὑγπ10. 5686 

“Ου δία ἡ 1ὴ. νἱγίπο οὗ ὑπὸ Γάζα οὗἩἨ “ὑπὸ ΟΠ τυ ( οἱμα, χὶν. το ; 600. 

Αροο. 1. 6). Οποο τόσο, ὑπ οαγάἴ)Ὰ} μθγαβο ἡ θουπ οὗ Οὐ (υ., 1]. 

20, ἄ6,), ὙὙ]0 ἢ. Θοο5 ἴῃ ὑπο Ἰαὐγοάιιούίοπ ἕο {116 ΟΟΒρ0] (1. 13), Ὀαῦ 

ποὺ ἴῃ {πο γοοοχὰ οὗ ὑπὸ Που5. ψογθ, Βῃμ6ν5. 'π δοῦλοι ΘΧΔΙΏΡΙῸ 

δον ὑμ6 οΥἶρίμαι Ἰλησπασο οὗ [86 Τιογὰ τγ8 Βμαροα ἀπάθυ {Π|0 ριάλῃοο 

οὗ {86 δριυἹῦὺ ἰο ἔν ]]οϑῦ τι86. 

Τὺ Βθοϑ ΒΟΔΙΌΟΙΥ ΠΟΟΟΒΘΑΤΥ ὅ0 ΤΟΙΊΔΥΚ ὑπ 5110}} ΠΠΕΙΡΠΕΕ μο- Ἀρα ΝΝ 

ὕνϑθα (9 Εἰρίβύ]οα ἀπα {1|ὸ ΟΌΒΡΟΙ ἂγθ ποῦ Ομ ποὺ ἱπα!οαῦνο οὗ ΔΗΥ͂ ΒΒ (Ἐ9 

ἀἰβοσθηοθ οὗ δι μουβηῖρ, θὰ οα {Π 6 ΘΟΠΥΤΆΡΥ ἔαγ15}}. ἃ ΒύΓΟΠΡ: Ρτγοοῦ ὙΌΤΩΒΕ ΟΣ 

ὑπαῦ ὑΠΘΥ ἅτ ὑμθ ργοάαοῦα οὗ οη6 υηϊπᾶ, ὍΠιῸ ἘΡίβ0165. δῖνθ ἰδῦδν 



ΧΙΝ : ΤῊΝ ἘΡΙΝΤΙΕΚΒ ΑΝῸ ΤῊΝ ΟΟΒΡΈΠ. 

ΥΟΝΤΏΒ οὗ οοτητθοη δηὰ οἰιαγδοιϊουϊδθο ἰάθαϑ. Νο ᾿ἰταϊναΐοῦ οὗ ἴΐ6 

ΟΌΒΡ6] οου]ὰ μᾶνθ δομιθἰηθα 6]ΘΙηθη δ οὗ 1 ΚΘη 685 δηα ΠΗ] ΚΘΗΘ658 ἴῃ 

ΒΘΝ. ἃ ΤΏΒΏΠΘΙ ; Δη4 Οη {Π6 οὔἶθν πη, ἐ)6 δι ϑύαμοθ οὗ ὑμ6 6056] 

Δαθαυδίθ! Υ ΘΧρ]ΐη5 {86 τρονὸ ἀδβηθα ὑθδοῃίμρ οἵ ὑμ9 ἢγβὺ ἘΡίβέ16. 

ΤῊΘ ομβ υυϊίηρ βίδηαβ ὑο 0}. οὔθ ἴῃ δὰ 1 6}} 10 1}}]6 οοππθοχίοη οὗ 

116. 

Χ, ΡΙΜΑΝ. 

Νο ῬΙδη Τῦ 15. δχ γι ὶυ αἰ Ποὰ]ὺ ὑο ἀδύογτϊθ τι σολθαιὐν ὕῃ 0 δὐνιιοῦα 6 

ἐκα οὗ ὑπὸ Ἐριβϑύ]ϊθ, Νὸ βίπρίο δυυδησοιηθηῦ 15. 016 ὕο ἕᾷϊζο ἀσοοιηῦ οὗ 

{86 ΘΟΙΊΡΙοχ ἀθνοϊοριμθηὺ οὗ ὑμποιρῆη ψ ]1ο]. 1 οΟἤοΥ5, δηα οὗὨ {πῃ 

ἸΩΔΗΥ͂ ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ5. ΜΈ ΪΟΪ. οχὶδὺ Ὀούνθοῃ (5 αἰβογθηῦ ρατίθ. ΤΊ 

[ο]οιηρ υγδηροιηθηῦ, ΜΠ] ΟΝ 15. ΣΟ] οὰ οὐ ἰηύο ἀοία!] ἴῃ {}|6 

ποῦθβ, Β6θῖὴ8 ὕο τη0 ἴο ρῖν οὴ 6 ψ}}ο]8 ὑπὸ ὑγαθϑὺ δηὰ οἰθαγοοῦ ΥἹΘῪ 

οὗ ὕμο βοαιθηοο οὗ 86 ΘΧροβιθοη. 

Οὐ] π6 ΓΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 
[ο] ον α, τας 12 ΝΞ 

7].6 Κωοίϑ 0 ἐἾν6 (Τοϑροῖ ἐδϑιυΐηρ ὃν ζοἸἸοιυ8] απὰ 70γ, (Ι. τ----4). 

Α. ΤῊΞ ΡῥΝΟΒΙΕΜ ΟΡ ΡῈ ΑΝῸ ὙΠΟΒῈ ΤῸ ὙΠῸΝ 1 18 ῬΒΟ- 

ΡΟΒῈΡ ([. 5---ἶἰϊ. τῇ). 

1. ΤΙ Ναύιο οἵ αοα διὰ ὑπὸ οοηῃϑοαπθηὺ χοϊαὐϊομ οὗ 

τηδη. ἰο οἱ (. 5---10). 

Π, Τῆιθ σοιηοίγ ἴον ϑδῖη δηά {π6 βίσῃι ὑπαὺ 1ὖ 15 οἴϊοουιιαὶ 

(11. 1---6). 

1ΠΙ. Ογοάϊθῃοο ἴῃ ἴον δηὰ Ἰἰρῃῦ ἴῃ δούμαὶ 116. (1], 

γ--- 11} 

ΙΥ. Τπίηρβ Τοπροῦα] ἀπ οἴογῃδὶ (11. 12 --- 17). 

Β, ΤῊ ΟΟΝΕΙΙΟΤ ΟΝ ΤΆΤ ΑΝῸ ῬΑΙΒΕΗΟΟΡ ΨΙΤΗΟΟΤ ΑΧῸ 

ὙΊΤΗΙΝ (11. 18---ἰν, 0). 

1, ὙΠ τονοϊλίοῃ οὗ ΕᾺΪβομοοί δηὰ Τυαῦ (11. 18---20). 

Πι. Τῇδ οἰ]άγθη οὗ αἀοἂ ἀπά ὑπ οὨ]άτοῃ οὗ {1ὸ Του] 

(111, 1-----12}. 

ΠΙ. Βεοὐμουμβοοά τη ΟἸγϑὺ δηᾶ ὑῃ6 μαὐγοα οὗ ὑπ6 σπου] 

(1. 1.24---24}. 

ΤΥ, ΤΙ τῖναὶ βρὶυτὐβ οὗ Τσαῦῃ δημᾶ Εὐτον (ἰν, 1---6):. 



ῬΑ, χίνὶιϊ 

Ο. ΤῊΣ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΜΠῈ : ὙΠῈ ΨΙΟΤΟΒΥ͂ ΟΕ ῬΑΙΤῊ (ἰν. 7---ν, 21). 

Ι. Τμθ βριτῦ οὗ {16 Ο γἰϑύϊδῃ 1τΐς ; αοά ἀπά Τιονὰ (ἰν. 

7--21). 

1, Τῆ|ο μόνον οὗἩ (μ6 ΟἸινιβθδῃ 116: ὑπ Ὑ]ούονΥ πὰ 

ΝΥ τὔποϑβ οἵ ΕΠ (ν. 1----α 2), 

11. Τμὸ δούϊνιυ ἀμ οοημῇάοηος οὗ ἐΐο ΟἸιυϊϑυϊδηῃ 16 : 

ἘΡΙοστο (ν. 13---21). 

ΤῊ ἐμβουρὺ οὗ ἃ [6110 ν5}}}0 δούψοοι οἷ δηα πιδῃ, πιδ]8. 9 Ο5810]6 τη ὯΝ 

δα ἴῃ γραγὺ το] δοά ἴῃ. ἐἰιὸ ΟἸιυ ϑὐϊαῃι ΟἸαγοι, τὰμ5. ἐπ γοὰ ἢ {16 11.016 

Ερ ϑ.16, Ἐτοι {115 1 Ῥορίηδ: Ομ" γοἰοισολὶ» ἐδ τον ἰΐζ6 Ζαΐδλεν, 

απ εὐὐἱἱὖ Μὰ ϑόοη, «6θι5 Οὐγὶδξ (1. 3). πι {π15 10 οἴοβθα: οὐδ αγ 

Ἴων ἐδαΐ 8 γε, ἐὑὰ 118 ϑοτ, όθωα Οἦἰδϑέ (ν. 20). 

Τὰ {ἰππ6 δαάιθίομα! Νοίοβ 1 πάνθ οπάραγνοινγοά ἰο ᾿1αβδύγαϊ ἐΐια ϑγβίομια- 
͵ : ἰΐὸ 111π8- 

τἸηϑῖη. ΡοΙὺα 1ῃ {116 ἀονοορπηηοπῦ οὗὨ {π|5 ὑποισ!ῦ, ΤΊίϊοπο πούθα ΝΠ Θἢ ἐγαίίοῃ οἵ 
. | ἘΡΎΒΕΟΝΝΙ : ; 1085 ἄἀθγο- ῥα κθη. ἢ ῬΙΌΡοΥ ογάθν Ψ1Π βοῦν ἃ5. δὲ ἱπύγοἀιούϊου. ὑο {}ι6 βύθαν οὔ") Οριβθηϊ; 

{86 ἀοούνϊπθ οὗ δύ ΨΦομη. ον ὑπ|5 θυ οθ6 ὑΠ6Ὺ δ1᾽6 πιοδὺ οοη- 

νΘΩΙΘΗΟΪΥ στοαροᾷ ἴῃ ἔθ [Ὁ] στη ππδηηθν : 

1. ΤῊΝ ΡῬΟΟΤΕΙΝΕ 08 Ὁ}. 

Τ]16 ᾿άρα οὗ ἀοἄ : ποὶθ οπ ἰν. 8.: 6011}. ἱν. 12, 

ΤῊο Τλινῖπο ΝΆΠΙΘ: 2 90] 7. 

ΤῊο οὶ ΤῊ ἰγ : ν. 20. 

Τηο Ὠινίπο ΕἈΝΙοΥ]οοα : 1. 2, 

ΠῚ. Τῆΐ ΡῬΟΟΤΕΙΝΕ ΟΕ ΕἾΝΙΤΕ ΒΕΙΝΟ, 

Οτοδύϊοη : ποθ ΟἹ 1]. 1 Ἶ. 

Οαοά Δηά τηδῃ : 1]. 9. 

ΤῊ παύπτο οὗ τπδῃ : 11]. Σ0. 

ΤΊ Τ)6ν}} : 11. 12. 

ΘΠ : 1. 0; ΘΟΠΙΡ. ν. τύ. 

ΤΙ νον] (πού οἢ (ἀοβροὶ οὗ δῦ 4 ο]1}1, 10) 

ΑἸ γ]δὺ : 11, χδ, 

11. ΤῊΞ ῬΟΟΤΕΙΝΕ ΟΕ ΒΕΒΕΜΡΤΙΟΝ ΑΥ̓Ὸ ΟὈΝΒΌΜΜΑΤΙΟΝ, 

ΤῊΘ Τηοαγηδέϊοη : ποὺθ Οἱ 11], δ, 

ΤῊΘ {1165 οὗὨ ΟἸ γϑῦ : 111. 22; ΘΟΙΏΡ. ἵν, 9; . Γ 

Ῥγορ ὑϊαύϊοι : 11. 2. 



χΧ͵Ίν ΡΙΙΝ. 

6 νττύμα οὗ Ομ γϑυβ ΒΙοοά : 1, 7. 

θινῖηθ ΘΟΏΒ110 : 111. 1. 

ΤῸ 165 οὗ 6] θυ θα τ ἢν τας 

Ἐπϊογηὰὶ [061 ν. 20. 

ΕὸΡ δύ Φοδη νον οὗ 11 θᾶβοβ οὗ Βϑιϑῦ 1 τρὰῦ 6 Δ]]ονοά ἰο 

ΘΟ ἤο ψδὺ 1 Βανο βαϊιἃ ἴῃ τοραγ ὕο 1}15. ὑδδομῖησ ὁ “ 6 ΤΎαμι, 

86 Πρ, “ἀὸ ΜΙ θοθα ἢ 86 Τηῤνοάποίϊοιν ἐο ἐιο (ἀο58ρ6], ὈΡ. 

Χ]ῖν. ἢ 



ΙΝΤΙΟΟΌΟΘΤΙΟΝ 

τὸ 

ΤῊΝ ΒΒΟΌΝΟ ΑΝῸ ΤῊΠᾺ ΒΡΙΝΤΙ. 





1, ΤΕΧΤ. 

ΤῊΣ δαύῃου 168. ἴον {110 ἐοχὺ οὗ {6 Τρ δύ ]65. τὸ δπαιηογαξοα ἴῃ Λαϊμου- 

{16 Τηϊτγοάιιούίίοη ἰο {6 βιβὺ Ἐφ βυϊο, ὃ τ (Ἰπο ἀὴρ ὅπ ΜΗΚΒ. ἐμὰ 

ΝΑ Β(ΟΚΤ,ΙΡ). Τίνο ὑοχὺ οὗ Οώ. ἔργ. (Ὁ) 15. ῥγοβουνοά ἴον. {πὸ 

ὑγρὰ ΕἸ ρ1δύ16 ἔγοιη υ. 43---οη, 

ΤΊῊ6. νυ ]ΟῊ 5 ΠῸΠῚ {116 ἰοχὺ οὗ Κ'[ορ]ιοη9. (15 50) Ψ] οἱ Τ Πὰν Ψατιαθομβ 
ἴγοτα 

δαορύθα ἀτὸ βοὺ ἄόνγῃ ἴῃ ὑ}ι6 [Ο]]ονσὶπρ (6016 : ΘΙΟΒΉΘΏΒ, 
1550. 

ΤῊ ΒΈΘΟΝΟ ἘΡΙΒΤΙΕ. 1 Φ0ΗΝ. 

2 οηϊ. Κυρώου, “ «6515 ΟἸ Υδό᾽ (Α Β), [ον “46 Πογκ ΄οδὰ5 ΟΠ." 

5 γράφων ἴον γράφω (ἈΡΡΑΙΟΙΟΙΥ ἃη ΘΥΤΟΙ). 

6 αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν (Ἀ Β), ἴογ' αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολή. 

ἐξῆλθαν, ὧγὸ φοηθ 7γογί (Δ. 8), ἴογ εἰσῆλθον, αγὸ θη ἰογοιΐ, - 

8 ἀπολέσητε, γ6 Ἰοβα (ΝΑ. Β), ἴογ ἀπολέσωμεν, 1706 1050. 

ἀπολάβητε, γ6 τϑοοῖνο (δ 4 Π), ἴογ ἀπολάβωμεν, 106 ΥΘΟΘΊΥΘ, 

9 προάγων, φοοίΐ, οπιναγα (δ ΔΒ), ἴτ᾽ παραβαίνων, ἐγαηϑηγο88οίἦ. 

ομ. τοῦ χριστοῦ (25), “ὑπι6 ἐολομίπρ᾽ (4.8), ἔον [6 ἐοδοϊ παρ οἱ 

ἐἶ6 ΟΠ γι. 

τι ὁ λέγων γάρ (ΝΑ Β) ἴῸγ ὁ γὰρ λέγων. 

12 γενέσθαι (ΑΒ) ἴον ἐλθεῖν. 

ὑμῶν (ρτορ Ὁ ]γ) (ΛΒ) ἴον ἡμών. 

πεπληρωμένη ἢ (δ Β) ἴον ἡ πεπληρωμένη. 

13 οἴη, ᾿Αμήν (Δ. Ἐ). 

ΤῊΝ ΤΉΙΕΡ ΕΡΙΒΤΙ,Ε, 3 90ΠΝ. 

4 χάριν (ργ Ὀ Δ Ὁ ]γ), ζυυοιιν" (ΒΒ), ἔον χαράν, }ογ,. 

ἐν Ὁ τῇ ἀληθείᾳ (Α ΒΟἾ), “ἴῃ ἐλ ὑγαῦι, ἕον “ ἴὰ ὑσαῦμ. 

5. τοῦτο, ἐλ18 (ΝΑ ΒΟ), ἴον εἰς τούς, ἐο ἐἦ6. 

7 ἐθνικῶν (ΘΑ ΒΟ) ἴον ἐθνῶν. 



1: ΤΕΧΊ. 

8 ὑπολαμβάνειν (ΣᾺ ΒΟ), ἐο τυοϊοοηια, ἴον ἀπολαμβάνειν, ἕο γϑοθῖυθ. 

9 ἔγραψα Ὁ τι΄ ( Α1ΒΟ), ΓΙ ψτοίρ ϑοηιοιο αί,᾽ ἴον “1 ψτοίβ,᾽ 

1 οἵη, δέ, διέ (Ν ΑἸΒΟ). 

12 οἶδας, ἔοι; ζἀηποισοϑὲ (κ ΔΙΒΟ), ἔον οἴδατε, ψ6 ἔποιυ. 

13 γράψαι σοι ἴογ γράφειν (δ Α.1)0). 

γράφειν ἴον γράψαι ( ΑΒΟ). 

14 σὲ ἰδεῖν ἔον ἰδεῖν σε (ΑΒΟ). 

7} ἰαχὲ Τ}8 ὑοχὺ οὗ Β. πιαϊύαις ὑπ0 Πυθὺ ρίδοο ἃ5. θοΐογο, [Ὁ Πδ5 ΟΠΙΥ͂ 

οὗ Β. 086 ΟΥΙῸΣ ἴῃ 2 «080, {116 ΟἸἸβθῖοι οὗὨἩ τοῦ Ὀθίογα πατρός ἴῃ νυ. 4; δη6ἃ 

ΟΠ ΟΙΤΌΣ 1 2 Ψ0]1, ἔγραψας 01 ἔγραψα ἴῃ στ. 9, ἴῃ Δα] ὑΐοη ὕο ὕνο 

ἔλυ]α οὗ ψυϊίην, μαρτυρουν ἴὉΓ ματυρούντων, ὑ. 4 (αὐ {Π|| οπά οὗἉ ἃ 

1156), πᾷ οὗ ἴον οὕς, υ. 6. 

Τ}6 ἰοχί Τ1ιὸ ἰοχὺ οἵὗἉ δὲ ΠΝ ΠΙΠΏΘΥΟΙΒ ΘΥΤΌΡΒ ἀπὰ ἴα͵58 ΤΟ ΡῈ : 
οἵ ν᾿, : 

2 ΦΌΉΝ. ΤῊ ΒΕΓΟΝΌ ΕΡΙΒΊΠΕ. 

4. ἀπὸ θεοῦ... καὶ Ἷ. Χ, κἷ 

Ἑ αὐτοῦ" τοῦ πατρός, δὲ ἢ ὁοΥτ, δα 

4 ἔλαβον. 

5. ἀλλ᾽ - ἐντολὴν" ἥν. 

6 ἡ ἐντολὴ - αὐτοῦ΄. 

περιπατήσητε. 

7 ὁπ. 6΄ ἀντίχριστος. 

8 ἀπόλησθε δὰ οοΥ. δι". 

12 ἔχω ἢ ΑὟ, 

στόμα τ τι΄ δὲ 

3 95ὋὉπΝ. πῈ ΤΠΙΒῸ ἸΡΙΒΤΙΕ, 

ὃ ἐκκλησίᾳ ἴον ἀληθείᾳ δὲ ἢ (50 Α.).. 

10 ΟΠ), ἐκ. 
μ 

15 ασπάασαι. 

τ [οχὺ ΤΊΘΓΘ ἅτ, ἃ85 1ἴὰ ὑπ6 ἢγθὺ ΕρΙΒύ]0, ΤΏΔΉΥ ΡΘΟΌΠΠΑΡ γοδαϊηρθ ἰὼ Α,, 
οἵ Α. 

ΒΟΙῺΘ ζοιηά 4150 ἴῃ ἐμο Γιαί υ]ραίο : 

2 ΦΟΗΝ. ΓΗΒ ΒΕΘΟΌΝΌ ΠΡΙΒΤΙ,Ε. 

Ι οὐκ ἐγὰ δέ, 

2 ἐνοικοῦσαν ἴον μένουσαν. 
Ν 9. εεᾳ« 

2. οἴ. ἔσται μεθ υμῶν. 



ΤΈΧΤ. ἸῺ] 

43 , ΄ 

ἀπό ἴον παρα, 
Υ 4" 4 Α ἤὔ 

ΤΟ πυὉἱοὸν και ΤΟΡ “πατέρα γ. 

γράψαι. 

ἐλπίζω γάρ νῷ. 

ο ὦ ἢ» 

ΤῊΝ ΤῊΉΙΕΡ ΠΡΙΒΤΜΕ. 4 70πκ. 

2 οἵη. σύ. 
3 ᾽ὔ 5 ἐργάζῃ, 
: κι (ὁ ΝᾺ ὃ ἐκκλησίᾳ (50 δ ἢ). 

1ο ἄν. 

13 οὐκ ἐβουλήθην. 

(15. οἱ ἀδελφοῦ). 

Τοῦτο 15. 80. ἃ ἀπιιθα} παι. οὗὨἨὁ φουυ]ὰν γϑδά ποθ ἴῺ {Π|Ὸ ΤΊ ἰοχὺ 
Σ᾿ τὰν ἐγῆς τ : οἵ Ο. 

μαγὺ Οὗ [80 {τὰ ΕΠ ̓β616 ρυθβοννοά ἴῃ Ο: 2 20ΠΝ. 

4 τούτων χαρὰν οὐκ ἔχω. 

6 ποιήσας προπέμψεις. 

ἡ ἐθνικῶν οι. τῶν. 

[ο φλυαρῶν εἰς ἡμᾶς. 
2, , 

(ἐπιδεχομένον:). 
ε ᾿Ὶ 3 ΄“ »“.- Ὶ , Ἁ ΄ὸὶ' 2 ’ 

12 ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς αληθείας. 

71ὸ γοδάϊποϑ οὗ ὑΠὸ Ταὐϊα υϊσαίο ἄο ποὺ οἴου δηγλϊηρ οὗὨ ΤΏ ἰοχί 
ἘΠΕ Τ ΠΡΌ οὗ ὑπ 
ΒΌΘΟΙΑΙ 1ηὐογοϑῦ : Τιαϊαη γα} 

16, 
ὙΠῈ ΒΈΟΘΟΝΌ ΠΟΡΙΒΊΙΕ, ΉῚ 

3. Αὐέ πο ίβοαμι (νο 5011) στα ϊα, 

ἃ ΟἸἸδῖο ὁ σα, 

ΤῊΣ ὙΠΙᾺΡ ἘΡΙΒΤΙΜ, 2 ζόην. 

4 ΥΑΔ͵]ΟΤΌΤ ΠΟΥ ΟΠ 8060 στα Δ. 

5 οὐ Ποῦ 7. 

0 80γ1)}8᾽88θην 7ογϑιξολι. 

ϑοηθ Τιαὔϊη οοΟρίοα παν ἃ δίησαΐαν δἰ ιυϊοπ αἴΐοι 2 “01 τι: 

6066 ργὐασϊωϊ νοϑβ π6 ἐπ ἀΐοηυν ἀοηινίνυὺ σοποαἰοην)η θην), 

7, ΛΥΟΤΗΟΆΉΒΗΙΡ. 

ΤῊ βεοοπὰ απὰ ἐμίγά Ἐρίβι]ο5 οὗ δὺ Φοῖι δ1:Ὸ τϑοκοηθᾶ ὮΥ Ὁ Ν 

ἘαΒΘὈΪαΒ. διποιρς “86 οοπἐγογογίθα ὑοοῖβ᾽ ἴῃ ὑπ6 88 116 Υϑηὶς 88 ὑπ χροκομθᾶ 



1ν 

ΔΙΔΟΙ͂ 
{6 60Π- 
ἐτογογίθά 
Βοοκβ.᾽ 

Ἐχίογηδὶ) 
ον άθῃοορ, 

Τ}λ6 1016 
{86 Ἐ]}- 
ἄγ᾽ ΚΕ ]γ 
ἴο οὐρα ΐα 

ΠΟΙ 5101), 

ΑΥΤΗΟΆΒΒΗΙΡ, 

ἘΡ βι165 οὗ δύ Φδηιθβ, δῦ Φυάθ δῃὰ 2 Ῥοίθυ", "88. ψ6}} πον πὰ 

τϑοορηἶθθα ὈΥ͂ τηοϑὺ.᾽ Ηδ ἄοθ5 πού ρῖνθ ἐμ6 δυύμον ΟΥ {16 δχϑοῦ 

ρτουπά οὗ {1|ὸ ἀουδύ, Ὀαῦ βίαοβ ὑΐθ αιθδύϊοῃ βΘΏΘΡΆ]Υ 88. 6 Ιηρ 

Οβοίμιοσ ἐμ  Ὺ θοὴν ἐο ὑη6 Εὐνδηρο δύ, ΟΥ̓ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὑο δηούμον οἱ 

[Π6 βϑυὴδ πϑηχθ ᾽ν 

Τ|6 Ερίβυ]ο9 ἃγθ ηοὺ οομαϊηθα ἴῃ ὑπ6 Ῥοβαῖο γυῖα Υ ΘΙ ΒΙΟΠ, 

ΠΟΙ 816 ὑΠ6γῪ δοοορίθά ὑγ ἐϊὸ ϑγγίαπ ΟἸασοι. Οτρθη ψγὰ8 ἃννᾶγθ 

{μπᾶῦ “ 4}1 ἀϊὰ ποὺ Δ1|1οὁνν οια ὑο Ὀ6 σϑηυϊηοῦ." ὩὙΠΟΥῸ 15 ΒΟΜΟΥΘΥ Ὸ 

οὔδιον δύο: ΝΊοομθ ουἹάθηοο ἀραϊηδῦ ὑμὶν θη ον. ὙΠΟΥ Ἀ1Ὸ 

πούορα ἃ5. “τϑοοϊνθα ἴὰ {16 Οὐ ΠΟ] 16 ΟἸναγο ἡ 1 {16 Μαυγαίονϊδι) 

δποι. Τ]}Β ΔΡΡΟΔΓΒ ὕο 0 {}ιο τηοβὺ ργοῦθδ]ο οχρδηϑύζοη οὐὗἨ {6 

οἶδιιθο, Οὐπρ. Ζ{ϑέ, ο7 ΑΔ. 1. Οὐπολι, Ρ. 53). ΤΠΟΥ πογὸ το] οά 

1. ὑμ6 ΟἸἹὰ ἰμαύϊῃ ' οὐβίοῃ. 

Ἰχομδαβ. ααούθϑ ὑ11}6 βοοοηαὰ 1 ρΊϑῦ]0 88. δῦ “0]}}}}85, δυὰ 

ΟἸδπιουὺ οὗ ΑἸοχαινάγια υγοῦθ 8]ιουῦ οί 

ὌΡΟΣ ὑπιθηλ, 

ομοὸ απούοβ 8 ρἰιναδο ἔσοιῃ 10 ἃ5 ἔγοιιν {16 Πγβὺ Ερ δυο, ΤἬΉΘΥΘ δῖ 

80 αυοίαὐύϊομϑ ἔγοτη οἰ] ον οὗ ὑπὸ Ἐρβι165. ἰὼ Οὐροι, Του απ, οὐ 

Ογγρείω, υαὺ Τιοη γα οὗ ΑἸοχδηάγα ΟἸΘΟΥ]Υ γθοο 585. ὑλολ) ἃ {}18 

ὙΟΥΚΒ οὗ δὲ δοόϊπ ; αν Αὐτοίῖαδ, δὰ Αὐϊολα ῬΊθιιορ, αὐοϊοά {116 

Βοοομ ΕΡ 5016. 5. ὁ δύ 0118 ΕΡΊ5Ό]ο αὖ ἃ σαμοὶ]  Πθγο ΟὙρυῖδι 

Ὑγὰ 8 ΡΘΗ. 

10 15. ποὺ ἀἰβῆοαῦ ὕο Χμ] ὑ1ὸ «οι ὺ ἃ5. ἴο {1161} ἀα 015 }}10), 

Ὑ}}101} ἡγὰ 8 ἔθ] ΟΥ̓ Βοθ. ΤΉΟΥ ῬΥΟΡΔΌΪΥ ποι ἃ ΝΘΥῪ Πἰτηϊυοα οἰτου]ὰ- 

ὑΐοι ἔτοπ ὑμῖν" ῬΘΥΒΟΠΑΪ (0 ΔΥῸ) ἀοοθυϊπαύοη, ]ιθη {Π|6Υ ἸΝΕΥΘ 

ΟδΥΡΙοα ἀὈγοδὰ τγάον ὑ}10 ἤδιηο οὗ Φομα, ὑμ6. {λ010 ΟΥ̓ “(86 οἸ οι ̓  νὰς 

Ὠοῦ ὉΠ ΚΟΙΥ ὑο ταϊϑὶοαὰ ὑπ6 γϑϑάουβ. Ῥαρὰβ δὰ βροϊκοι οὗ “δὰ 

6] ον Φοϊιι᾽ ; ἃπά 50 10 γγὰβ8 ῃαύμχα] ὕο βιιρροβο ὑπῶῦ 09 “0]1η ν]ιὸ 

80 5βύγ!οἀ 180} 1 {1|60 Ερδύ]05. στὰ8. 616 ὁπ ἴο ψ]οιὴ Ῥδρίδβ 

γοξογγοά, πὰ ποὺ {Π|ὸ Αροβίϊο, Ἐπιβουϊιιϑθ ἸΩΔΥ̓ ΓΟΙῸΥ ὕο {1115 ὁοη- 

)οοῦαχο, ὑποῦσι 10 ἀοο5. ποῦ δρρθὰν ἀϊδθύϊμοῦΥ Ὀδέογθ ὑμο ὑΐπηο οὗ 

1 ΠΠ Εν πὶ. 25 τῶν δὲ ἀντιλεγομένων ΥἹ. 23. 
γνωρίμων δ᾽ οὖν ὅμως τοῖς πολλοῖς. 4 Ἐμπ56}. ΠΗ. Εἰ. νι. τ4. ΟἿ, δένοηι. 

2.2.6. εἴτε τοῖ εὐαγγελιστοῦ τυγχάνου- 11. 15. 
σαι εἴτε καὶ ἑτέρου ὁμωνύμου ἐκείνῳ. 
Ἦδθ διριιδᾶ ἔγοτα ἔθη αἰ τ801} ἃ5 θοίηρ 
νυ θη ὈΥ δύ Ψοίη: Ζ)θηιο 7, Τυ. 
1ΠῚ. 5. 

δ 1. σοἢ. Το. Υ. δἃΡ. ΒΕ αϑοῦ, 11... 

ἀν. πῶγ. τππ. τό. 8, ἴῃ ῥγραϊοία 
Ἐρ βίοϊδ, μδνίηρ ααοίθα [ἢ ὃ 5, 1 ϑοΒὴ 
1. 18 Πἴ, Οὐμ,ρ. 1. τ6. 3 ᾿Ιωάννης ὁ τοῦ 
κυρίου μαθητής. 



ΑΥΤΗΟΆΒΗΙΡ, Ϊν 

ϑογοιιθ', Βαῦ {118 νἱθὺ οὗ {9 δαύμουβαῖ οὗὨ {1:0 Εἰ β.]68 ᾳ ρῬαγοὶν 

οοπ]θούιγαὶ, ΤηρτΘ 18 ποὺ ὑπ ᾿ϑαϑὺ αἰγοοῦ ανίάθμοο δχύθυ μα! ΟΣ 

ἰηθοῦ μα] ἴῃ 15 ἔαγουν ; δηᾷ 1 158. πχοϑὺ ἀ}] ΚΟΙΥῪ ὑπαῦ “ {16 6] θυ σοι π᾿’ 

ψΟΪά θ6 ἴῃ βαο ἃ Ῥοβιθίοι ἃ8. ὑο Ὁθ ἀθβογιθοα Ὀγ {π6 βίπιρ!θ {109 

“{ῃ6 ο]άοΥ,, ψὨλοῖ ἀοῃμοῦοβ ἃ ἀπίαπο ῬγΟ Π]ΏΘΏΟΟ, 

Οὐχ ὑϊιο οὐμον ἤδη, ὑπόρὸ 18. πούμιησ ἴῃ ὑπ6 86 οὗἩἨὨ ὑπὸ {1016 Νοὶ ἱπαρ- 

ὁ πρεσβύτερος, “ {80 οἸ(ογ,᾽ ὈΥ ὑ1|6 ψαδον οὗὨ {1Π|ὸ ἘΙβ 165. ἱποοῃβίϑύθιὑ ὑπ 

αι ὑμ6 Ὀ6]16 Ὁ ὑλαὺ 0 ψὰβ ὑπὸ Αγμοβῦ] δ Φοη. Μὸν ἴοο Ἰιδ01ο 18 

Καόνῃ οὗ ὑπὸ σοπ το οὗὨ {0 ΟἸΝΌγΌΠο5 οὗ Αβὶὰ ΜΊΩΟΥ δὖ {116 οἱοβο 

οὔ {μ6 διροβίο!ἱο ἂρ ἕο ἅ]1]0 ΔΠΥ ὁοΥύαϊτι ΘΟ οἰτιϑίοιι ὑο. δ ἔουτποί ἃβ 

ἰο ὑῃ8 Βθη8θ ἴὴ ὙΆΙΟΣ. ἰΔὸ ἸηδΥ ᾿ιᾶνθ 50 βύγ οί ἢ η561, Τ]ι6 ον μι 

νὰ 8 υϑοὰ ὈΥ͂ [τομϑθὰν ΟὗὨἨ ὑ]ο86 ψἴιοὸ Π0] ἃ ὑπὸ Μ]σ]ιοοὺ οἵου μὰ ὑπὸ 

ΟἸιανοῖ, Ῥουμαρ5. ὑμροιρ] Αϑιαῦϊο πϑᾶσο, ἃ8. Οὐ ῬΟΪγοΔ}, πὰ οἵ 

ὑμὸ θυ] ΒΙΒπουρ8 οὗ Ποπιοῦ : δά {1|ὸ δρβοϊιιῦο 86 οὗ Ὁ ἴὰ {Πιὸ 

ὑνοὸ ἘΡΙΒΌ]οΒ. οαπηοῦ ὑαῦ πιδὺκ ἃ ροβιθου ΠΟ] γῪ δχοορύϊοια!, ΟἹ6 

ψγ}10 οου Ἱᾧ οἰαΐμι ἔον ᾿ι1πη501 {116 {1016 ἦ {110 οΙάου ἡ μιιϑῦ Πᾶν οοσαγὶοα 

ἃ Ῥ]ΆοΘ. 10] ὑνουὰ ποῦ ΠΘΟΟΝΒΆΤΠΥ Ὀ6. Βιιρσοβίοα ὈΥ {116 {16 οὗ 

“δὴ δροβύϊο᾽ ; διὰ 10 18. βου ξοοι γ 161} 1 1016 ὑπαῦ δὺ ὁ] Βἰιοα 

ᾶγθ ἀ5οὸ ὑπὸ 0016 1 νισῦπο οὗ ] 10 ἢ}. 6. πνγοῦο, γα ον" ὑΠὰ}}). ὑπαὶ 

1101}. τοῦ πᾶν μδὰ ἢ ὈΘΑΡΠΙΡ ΠΡΟῚ 1118. σΟμ πα] οι. Α5 

δ. 1Ππϑὐγαῦο) οὗ ὕμὸ βαρουϊοιίδησθ ΟΧΘΡΟΙΘὶ τ {Ππὸ Απιδθὶς 

ΟἸυγομο ὉΥ δὺ “οὶ, 50 που, 27. Μ΄, 1Π, 23. 

Τηδθυη} Θν 16 1100. ΔΙΡ]Υ ΠΟΙ ΠΥ 5. ὑΠ|0 ΘΙ ΘᾺ} ὕδηον οὗἨ οχύθυ μα] Το! 

αι ον ὐγ. 116 βοοοηὰ ΕΠ }150]6. θΟΑΥ5. ὑ}}6 οἱοδοδὺ σϑϑθῃ ]ληοο 1 ]Δ11- πως 

σαᾶσο αὰ ὑπουσ)ιῦ ἴο ὑπο ἢνγθὶ. πὸ νὰ 5016 1λὰ5. 0 οἹοβθϑὺ 

ΔΒΙαἰύγ ἴο ὑπὸ βϑοομα, ὑδοιρ]ὶ ἔγοπ 105. 80] οὐ 10 15. [685 Π|κ ἐ]16 Πυβὲ 

) σθμοσγα ἴογη. Νονου 6 18655. 10. ΟἸΟΥΒ ΤΥ ΒΟΥ] ῬΑΤΆΠ1615. ἕο 

ὁΟμ δύ αοὐϊο 5 ἀηἃ ἰαησαασθ οὗ δῦ Φολη : τ. 2 ἐν ἀληθείᾳ ; 4 μειζοτέραν 

τούτων... «ἵνα... 6, 12 μαρτυρεῖν τινι, τι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν... οὐχ ἑώρακεν 

τὸν θεόν, 12 οἶδας ὅτι ἢ μαρτ. ἡ. ἀληθής ἐστιν. 

ΤΊο ἀδθ οὗ ὕμ6 Ῥαῦ]ηο ψουάβ προπέμπειν, εὐυδοῦσθαι αἰνὰ ὑγιαί- 

νειν, δπὰ οὗἨ {0 Ρθοι} 18} νον β φλυαρεῖν, φιλοπρωτεύειν, ὑπολαμ- 

βάνειν (ἴῃ ἐ16 Βοηβὸ οὗὨἨ “ γγϑίοομθ ᾽), [85 πὸ ψοῖραῦ οἷν {80 οὐἱιοῦ βίο. 

1 Ψούομθ ὨΟΝΘΥΟΣ Βροακα οὗ 809 18). 
ΟΡΙΠ1οὴ 88 ΨΜΙΑΘΙΥ ἢ6]1ἃ ἰῃ ΐΒ ὑλ)6: 5 Ἰγοη, 0. Εἰαβοὺ, 11. 1“. Υ. 20. 24. 
ΟΡΙΏΪΟ ἃ ῬΙΟΣΊΒαᾺθ ὑχαάϊΐα (6 εἰγγ. 1{|. 



᾽ν] 

Ῥιοῖπχο 
οἱ [Π6 

ΟΠΠ 10} ἢ 
{ῃὴ6 {πιγ 
1} 15.}0. 

ΑΥΤΗΟΆΒΗΙΡ. 

ΤῊΘ σοι ρΙθχίοη οὐ ὑπὸ ὑμὶγά Ἐρ β8016 8 ποὺ Ῥαμ]ΐπθ; δηὰ ὑΐ6 6χ- 

οορίϊουδὶ Ἰλησαᾶσο Ὀθϊοπσθ ἴο ἴπ6 οὐοδϑῖον οὰ ΟΝ 10 Ψ ΔΒ 

ατιίίρη. 

ΠΙ|. ΟΗἨΛΕΛΟΤΙΒΆ. 

ΤῊ Ἰούξοσα οοηύαίη πὸ αἰγοοὺ ἱπαϊοαθίοι οὐὗὨἨ {11|0ὸ ὑϊὴθ. ΟΥ 0]406 

αὖ ψ ποῖ ἐΠ0 7 ψοσο ψυϊδίθη. ΤΉΘΥ βθοῖθ ὑο Ὀοϊοπρ ἰο ὑΐθ 581η6 

Ρουοά οὗ ὑῃ6ὸ ΛΡοβθιοβ. Ἰιΐδ ἃ5. ὑπὸ ἢγϑὺ Τυριβυ 16; πὰ ὑποῦ ὙΟΓῸ 

ιθροίογο ρυο Δ ὈΪΥ πυιύίοη ἔσομαι ΠΡ 6515. 

ΤΊ ἀοδυϊπαύίοῃ οἵ {π6 βοσοηά 1μοὐθονῦ 15. οπἱρηιαϊίο. Νὸ βοϊα θη 

οὗ Π|6 Ῥυόθοηι οἴογοά Ὀγ ̓ πκλεκτῇ Κυρίᾳ 15 δα ϊδίασίονγ. ΝῸΣ (008 

ὑπὸ Γιοὐΐου 1ὐβο ἢ οὔδΥ ΔῊΥ πιαυϊκο παν] ἀπ} Πν οὗ αἀ ἄγο88. 

1116 πῶ Τιούθου, οὰ {16 οὐδοῦ Πα, σου θα ἃ δύ Κι σ δα 

ἴπ ΒΟΠΊΟ ΤΕΒρΘοὐβ πηι. Ἠ]ούα "6. οὐὗἨἁ {8 σομα! ]ο οὗἨἠ {16 ΘΑΙ]Υ 

ΟἸλιτοῃ. ΤΊΙΘΓΟ 15. ἃ ἀναῃηαῦο ν]ρΌυ ἴῃ ὑπα οαὐ]]πο5. οὗὨἨ ἁ οΠαγλοῦοΥ 

ΠΟ Ὰ Ὁ ἱπαϊολῖοθ. (ἀαὶὰβ διιὰ Ἰιουγο 5. πᾶν ἀϊδθϊ μοῦ 1πάὶ- 

γ] ἀπ} 0165; ὩΠΠ {116 ΥΘίΟΓΘΠΟο. ἰο ΠΟΘΙ ΘΟ ΠΠ18. ΘΟΙΟ5. 1η. 10} πα 1] 

ἴοτοο. ΕΔ 0]} ̓ΘΥΒΟΠ1] ὑγαϊῦ ΒΡΘΆΚ8 οὗ ἃ ἔὰ]π|685 οὐ Κπον]οίσο Βοἢϊ πὰ, 

8Δπ ἃ ὈοΪομσΒ ἴο ἃ Ἰινησ τᾶπ. Αποΐμοῦ φοϊηῦ ψ]ῖοῖ ἀΟΒΟΡΨΟΝ 

πούϊοο 18. {116 νιον ΠΟΙ 15. σίνοι οὗ {Π|ὸ Ἰπαθροιάθιοο οὗ ΟΠ γι βυϊλῃ 

βοοοἴϊοϑι Ιούρ θ᾽ ι68, ἴῃ ΠΟ Τοϊποῦθ ΟΟΥ̓ΠΟΥ, 18 Δ0Ϊ6 [ὉΓ ἃ {τη6 ἰο 

δία πα ἀπ ΑΡροβῦϊα ἴῃ {110 δια] ἰδ γαθίοη οὗ 1115 τυ σαϊαν ΟΠ ΓΟ]. 

Οπ ὑδο οὐμοῦ 5146, {|1|6. σα] σοηΠάοποθ οὔ ἣὺ 0111 ΒΘΘ5. ὕο γχϑϑῦ Οἢ 

Ἰ]τη5617 ἸηογῸ πῶ οἡ. 15. ΟΠΟΙΔ] γόνου, ΠΕ θ᾽ ΌβΘησο Ψ1]]} ν]ηα]- 

ὁὀαύθ [18 δαύμουύν. Οποο τπορθ, ὑΐὸ στον οὗ ὑ}ὸ ΟἸἸΠΤΟΙΘ5. 18. 88 

Ῥ]ΟΙΪΥ τολυκοὰ ἃ85. ὑποῖσ Ἰπάθρομάθηοο 7] ἤγεῦ Ῥίασο ἴῃ ὑπθηὶ 

᾿ϊὰ8. ὈοΘΟπιΘ δὴ οἰοοῦ οὗ που Δι ἰ ΐοπ, ΤΊΙΘΥ ἃ΄6 80]6 δηᾶ, 

5. τ ὨΡΡΘΆΓΒ, ἴῸΓ {86 πηοϑὺ ραγὺ 1] 1ησ ἴο τηαϊηἰαὶ ΠἰΒΒΙΟΠΔΥΎ 

ΘΟ ΊΟΥΒ. 

ΑἸ οσούπου {1115 Ἰαϑὺ σἸπηρδο οὗἨἁ ΟἸ)Υ δύ 116 ἴῃ ὑΠ0 ΔρΟΒίο]10 

56 18. 0Π10 0ἢ. ΨΈ]ΟΙ ὑΠ6 βὐπάθηὺ ΠΙΔΥ 061} Ἰΐησου. ΤῈ6 βέαίβ οὗ 

ὑβίηρϑ ΜῈ]ΟὮ 15. αἸΒο οβαά ἀθ05 ποῦ ΘΟΙη6 ΠΘΔΡ 8ῃ 146], θαὺ 1 “ῖί- 

ὭΘΒ568 (0 ἐμ ἔνϑϑάοιῃ δηα υἱσοῦγ οὗ ἃ στόσψίηρσ αι. 



ἸΏΛΑΛΝΟΥ ἃ 





ΙΏΑΝΟΥ Α 

ΟῊΝ ΔΑΠ’ ΑΡΧΗΘΟ, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν 
τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμών, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν 

1. Του] πδη ὑσῖοθ ααούοβ 6 γόοσβθ (ουλὶυϑϊηρ ὃ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς) ἃ8 1ἴ ἢ8 τοδᾷ 
ὅ ἑωράκαμεν, ὃ ἀκηκόαμεν, τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες...... (αν. ῥγα.". 
5, αποὰ νἀ πα, φαοα δἰ ν 118, ΟΟᾺ}15 ὩΟΒΕΣ ΙΒ. ὙΠ. 113 Θὲ Ὠ]Β115....... ; ὁ Δη. τὴ). 

ΟΡΥΟΌΔΡΙΥ {116 ὑγω πΒροβιθοη οᾶτλο το τ... ΤΙ ΐβ Ὀοίηρ δἀορύθι, {1.0 οτ βδίοη οὗ 
ὃ Ὀοΐοτο ἐθεασάμεθα Ὀδολτμηθ. ἩΘΟΟΒΒΑΥΥ. ΤΊ ΒΆΤῚΘ ὑχδηΒθΟΒ 05. ΟΟΟΌΓΒ. ἴῃ {86 ἴτ66 
απούαίλου οοηΐαϊηοἃ ἴῃ 6 Μαυγαίουαη ΕὙΔριμοΘηδ, ψιώ υἱάτμνις οὐμ  ἷα ποϑίγὶδ οἱ 
απγίϑμ5 αὐ ἐΐηνι8. δὲ ἡμαλπι5 ποδίγ ραϊραυθονδ ἤεδὸ δογὶ μοι σοῦ ῖν (Ν, 1΄. Οαποιι, 

Ρ. 535). 

ἹΝΤΠΟΡΙΟΤΙΟΝ. ΤΠ ἘΑΟῚΤΒ ΟΥ' Τ1ΠῈ 

(ἸΟΒΡΕΙ, ἸΒΘΌΙΝΕΟΕ ΙΝ ΚΒ ΟΥΘΠΙΡΑΝΡ 

σου. ((. 1---4.) 

118. ῥγοίδοο ἕο ὑπὸ Εἰ βϑυ]ο ΘΟΥΤΟ- 
ΒΌΟΠΒ ᾽πὶ ἃ ΤΟΙΔΆΥΪΚΆΌΪΟ Δ η6 Υ 10} 
ὕπο φγγοίδοο ὑὸ 0 (ἀοϑροὶ (Φο]ιι 1. 
1---18); Ὀαὺ {η6 ὑγὸο ῬΑΒΒΑΡΌΒ ΔΙῸ 
ΘΟ ]ΘΙΘΓΑΧΥ Δηα ποῦ ΡΆΓΆ]}10], 0 
ἰαἰγοάαοίίοη ἰο {10 οβϑροὶ ὑγοαίβ οὗ 
16 Ῥοιβομὰϊ δΥογὰ (ὁ λόγος), αι. 80 
ἩΔΟΌΓΑΙΠΥ Ἰολαθ 0 9. {Π|0 τοουγὰ οὗ 
115 νυοῦῖκ οὐ. ογίϊι  ὑΠ6 ἰαὐγοάἀαςίοι 
[0 ὑΠ6 Ερίβυ]ο ὑγϑαΐβ οὗἨ {Π6 γον ]ὰ- 
ὕοη οὗ 1ΠΠ 6 (ὁ λόγος τῆς ζωῆς) Μ 10} 
οαἰηϊπαίο ἴῃ {6 Ιπολγμδύϊοη, ἃ} 
ἰοδαὶβ ἂρ ἴο ἃ Υἱοῦ οὗὨ 016 ροϑβίυϊοι ἃ 
ῬΥΪν ]ΘσοΒ δηκὶ ἀαύϊοι οἵ ὑΠὸ ΟἸ ιν  πὕλεμι. 
ἴῃ ὑπ οτμον {Π|6 ΑΙΡΟΒύ]6 8οὺβ [οσ]ι {110 
Βοίπο οἵ {πὸ Ὑ͵ οΥὰ ἴῃ γοϊαθίοη (0 οὐ 
Δ το ὑμβὸ νου Ἱὰ (Φο ἢ 1.1, 2---5), 
ὑπὸ ἰἰδύοτϊο τηϑηϊοβίαϊοη. οἵὗὁἨ {Ππ0 
Υογὰ σοθον}ν (6--- 2), ὅο Τποαγμὰ- 
(101) ἃ8 Δρργυθῃομάοα ΕΥ̓ ΡΟΥΒΟμ] ἐχ - 
ῬΟΓΘΠΟΟ (14---18). [πὶ 0Π6 Ἰαὐύθυ 116 
ϑίαίθθ ἤγϑὺ ὑ80 γαγυϊβ ρμεγβ ΜΔ] 
ἃ αηϊϊοὰ ἴῃ (Πὸ ἐαϊποθ8. οὗἨ ἁ {10 
ΔΡΟΒΌΟΙΙ6 ὑοβίλιησιν (1 ΦοΙλ ἰ. 1) ; ὕοὴ 
ἢ ἀν  } 8 ΒΡΟΟΪΥ οα {Π|0 Ἰιΐϑίοτ!ο 
τΔὴ εϑὑδ οι οὗἩ ὑμ6 1,8 (1. 2); δὰ 

Ιὴῃ νυ, 3 δὲ ΠΥ] ὑγηβ} 088 ΘΟΠΥΘΙΒΘΙΥ δηα χορ ὃ ἀκηκ. καὶ ἑωρ. 

ἸλϑΟγ, 10 Ῥοϊηΐθ οὐδ ὑπῸ φουβοηλὶ 
ΓΟ 5. οἵ {115 πο ϑἰλθίοι, (1. 3, 4, 
ΤΠῈ8 {Π6γὸ 15. ἃ ΒΔ Ο ἰΟΙ8. ΘΟΥΓῸ- 
Βροπάθηοο θούνοοι 110 ὕνγο ΒΟΟΙ0} 8 
τοσαϊαίοι ὈΥ {Π|Ὸ ΗΥΠΤΥ ΑἸ ΘΥΌΠΟΘ 
οἵ βιι )οοῦ, [ἢ ὁλο} 0 πλΐ Βι  ] θοῦ 
18. ἀοβουίθοά ἢγϑῦ (ΤΟ Ϊ 1. 0ὃ1,.2---ς ; 
1 Φο}}ὴ 1. 1): {πη {6 }]ϑλον οι] 228}}}- 
Γοϑύα]0η οὗ 1ὑ (90 01} 1, 6---ἰ3 : 1 Ψοΐμὶ 
ἱ. 2): ὑπο 108. ΡΟΥΒΟΒ] ἈρΘΡΥΟΠΟΙΒΙ01 
(]ο 1. 14-τ18: 1. ΦΖο πὶ 1. 3. ἢ). 
Οὐμρ. Πιίγοά. ὁ 7. 
δ ΦΔΦοι ὑπγουρῃοῦῦ {Π|5 Βοοίϊου 

1565. 6. Β]ΠΧᾺΙ] (οοπ γαϑὺ 11. 1,7, ἄς, 
ἃ8 ΒρΘΑ Κρ 1. 16 10 ΟὗἁἨ {10 ἃρυ- 
ΒΟ] ὈΟΑῪ οὗὁἨ ν᾽ 10}} 10 τνὰ8 ὑΠ0 ἰδ 
ΒΆΡΥΙΨ]σ ΤΟΡΓΘΒΘη ΑὔΪνΟ, 

1--. ἼἼιὸ σοῃδίγιουοη, οὗὁἩ ὕΠ|0 ὨᾺ 8- 
ΒδρΘ 15. ὑγόΐίθῃ ὈΥ̓͂ ὑΠ10 ῬάΓΟΙ] 0515. Οἱ 
τ. 2, Μ ΠΟΙ ΠΙΔΥ [ῸΓ ὑΠῸ ᾿ηοθηῦ ἢ 
ἀἰβι δοιὰ ἔγομι σοηϑι ἀουα οι, 7110 
βοσίπηῖηρ οὗ στ. 3 {{π||8 βίψη 5. οὐ 
ΟἸΘΑΥΥ ἃ5. ἃ το θυϊου. οὗ {16 οὐπ- 
βιγαούίοῃ δὰ (ἰμ μὰν) οὗἁὨ 0 ΟΡ 
οὗ Ὁ. 1. Το γχοὶαὐϊννοϑ ἰῃ {Π6 ὑννὸ 
γΘΥΒ605 πιαϑὺ ὑπογοίοσο μὸ ἰἀομθῖοαὶ 
ἴῃ. πιολμΐηρ ; ἃηαἃ {110 51}0}0 ΤΟΒᾺΠῚ}- 
{ἀνο οἰλαβο αἴνοα ὑπὸ οἷο ὅο {86 ἴη- 
[ογργούδου. οὐ {Ππ|0 ΟΥ̓] ὨΊΟΤΟ 
ΘΟΒΡΪοχ οἰαπβο, ΝΟ ἢ ν. 3. {Π|ΟΓῸ 

1---Ὁ 
-ὦ΄᾿ 



4 ΤΗΝ ΕἸΠΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕ 57Τ 7570ΗΝ, 

ΟὯἢ ὯΘ 0 ἀουδὺ ὑπαὺ ὑπ το αὐΐνο ὅ 
ἰθ. ΒΟΓΟΌΥ πραΐον, “ὑμαὺ τ ἢ :᾿ 10 
οΔἢ ΠᾶγΘ 0 αἰγθοῦ ΡΟΥΒΟΙΔΙ ΥΘΙΘΓΟΠΟΘ. 
ΤῊΘ 586|80 8 ῬΘΥΓΘΟΟΥ 8]1Ώ 00} 10 : “ἐδαΐ 
τοἰιίεϊν τοο αῦθ.. Πποαγα, τ06 ἀφοϊαγ 6..." 
ΤΆ ἴο βιοῖν ἃ Βοηῦθῃοα {πὸ ῬΏταΒΘ, ὁ 60η- 
οογηνς ἐδ6 τοογὰ ΓΚ ἰζΧ8᾽ (περὶ τοῦ 
λόγου τῆς ζωῆς) ὕὈῸ δαάἀορα, ὑῃ6 76 οδη 
51} 00 πὸ ἀοιιὺ 88. (0 {}|0 πηθαμίηρ' 
“716 τοογὰ Γ᾽ ἰϊ78᾽ 18. ὑἸιο βυι]θοῦ ἃ8 
ἴο νἰάο ἴλ6 Αφοβίϊο ὰ8 σαϊῃοὰ ἴλῸ 
Κηον]οάρο ν ἰοἢ ᾿0 ἀΟΒΙ ΓΟ Β. ὑο οΟι}- 
πλαπσαύο ἰο οὐπουβ; “ἐλαΐ τολϊοδ, 106 
ὐλανο ποαγαὶ σοησογηῖηςφ ἐΐ6 το) 
6 ἰδ τοῦ ἀδοίαγο... 80 ἵν (μ0 
σοηοῦα ἰ ογργοίαϊοη οὗ ὕπο Ῥαββαρὸ 
ΔΡΡΟΆΥΒ 0 ὈῸ αυϊδο ΟἾΘαΓ; ΠΟΥ Ομὴ 
{μ0 ἀαάαιύϊοι οἵἨ ΟΥΟΥ ΟἸλΒΟΒ ἸῺ Φ.1 
αἰΐον 1. ΥΒαίονον νον 0 δαορίοά 
88 ἴο {ΠπῸ τηϑαπίηρ ΟΥἨἍ {16 ῬΠΓΆΒ6, " 1λ6 
«οογάα 4, ἰζὲ, ῦ οι ΟΠΪΥ͂ θὸ ἰδκοῃ, 
δοορογάϊηρ ὑο ὑ110 παύαγαι! βυγαούαγο οὗ 
{6 βοιηύοηῃοο, ἃ8. 6 ΟἸ]οοὺ οὐ {]1Ὸ 
γαγίοιιϑ ΠὩ 0105 ΟΥἨἁ Τοράγα ΒΟ ΟΒΒΙνΟΙΥ͂ 
οπαπιογ οι, ΤῈ ΔρΡραγοαῦ ΠΔΥΒΙΠΟΘΒ 
οὗ σοπιθἱΐπο {Ππ|ὸ οἶαιι8ο ἦ συ ΟΥ̓ ΪΉΩ 
ἐδ τὐογὰ Γ {π᾿ ναῦ “ἐλμαΐὶ «ολίοὶι 
«οαϑ “γον ἰδ6 οχίμηπίηρ,, πὰ “ἐλαΐ 

εολίολ...ο10)" παρ λαηαϊοα,, 18 γὙθ6- 
Ἰηογοὶ ὈΥ {Π|ὸ ποῦν οἷ ηρ ΡΠ ΓΆΒΟΒ ; 
πὰ {10 μγοροβιυύίοη (περί) “σοῃοοτγῃ- 
ἰῃρν “ἴῃ τοραγα ὕον 18 ΘΟ ΡΥΘΠΟΠΒΙΥΘ 
ἴῃ 108 Δρρϊοαύϊοη. ΤΠ ΟΥΪΠΑΥΥ ὁ0}- 
βἰγιούι ὈΥῚ ψἱ οἷ ||0 οἰδιι8θ 15 
ἰγοι θα ἃ8 Θ0-ΟΥαἸπαΐο τ ἢ} ὑ}|60 οἰδι1808 
Υ]οἢ. ργόοσαο : “ἐῤοΐ τολίοἢ, ἐσαϑ ΟΊ 
ἐν ϑεσινΐηρ, ἱμαὶ κοἰνδοδι ᾿0ὸ Ἰνώῦο 
λιοαγῖ.. ονοῖι σομ γῆ) ἐδ τρογὰ 
ἰζζα...τοθ ἀοοίαγ 6 ἰ0 ψοιι, ΒΟΟΙ5 0 0 
᾿δο ΠΩ ΟΒΒΙΌ]Ο (1) ὈΥ ὑῃο γτοϑιμῃρ- 
ἰλνο τογὰβ ἰὰ γ. 3, (2) ὮΥ ὑπο ὕγοῶκ 
ΔΘ ν. 1, (3) ὈΥ ὑπ ΟΧύγοιηθ ΔΟγιρύ- 
1688 οὗἉ {110 ΟἸ)ρ6 ἴῃ ὑ}16 ἔογῃ} οὗ 1}}0 
ΟὈ]͵θοὺ οὗ 1.6 ἀθοία7. 

Ι. ἼΠπὸ οομίσιί οὗὨ {115 Ὑ6Υ80 ΘοΥ- 
ΤΟΒΡΟΠ ΟἸΟΒΘΙΥ 0} ΦΌΠη ἷ 1,9, 14 
7η ἐδι6 ϑογίπηϊηρ τρα8 ἰδ Ῥογά... 
Τθγο τσα8 ἐλ Ζιῖσλὲ, ἰδ ἔγμα Ζίσλι, 
εολίον, ἐἐλίοί, 6007} πιά, δοηιΐηρ 
ὑμίο ἐΐδ6 ιτοογίά... Αμα ἐΐδ6 Ἰκυγά 
ὑοοαηιὸ ἤοϑῆ... Βυΐ, ἃ8. ἢὰλ8. Ὀθοῃ 
ἰἸΡΟΔαΥ ποίϊορα, ΠΟγΟ [86 ἐμουρὴϊ 

[1.1 

18. ΟΥὗἨ ὑπ6 τογοϊαὐϊοῃ πὰ ποὺ οὗ {116 
Ῥούβοη. 
ὃ ἦν...ἐψηλάφησαν]) Ζ7λαΐ τολϊοἢ, 

4δαϑ...λαηπαίρα, Τοθ6 [ὉῈ ΟἸΔιΒ68, 
ΜΠ ἰοἷ ΓῸ]]ΟΥ Ομ6 ΔπΟύΟΥ ἴῃ ἃ ρογίθοῦ 
Βοαῦθῃοο ἴγότα ὑΠ0 ταοϑὺ αἰβίγαοῦ (ὃ 
ἣν ἀπ᾽ ἀρχῆς) ὅο 1|ὸ τηοϑῦ τηδίοχσίαὶ 
δϑρθοὺ οὗὨ ἀΐνπηο ταυϑαὐίοῃ (ὃ ἐθ.... αἱ 
χ- ἐψηλάφησαν), Ὀγΐπρ ἰηύο αἰδύϊηοῦ 
ῬΓΟΙΐπθηοο {1 Αἰ ογοηῦ οἰ θθη 8 οὗ 
ὑπὸ ΔροβΌΟ]Ο πλθββασο. ΟἵὨἨ {18 γατγῦ 
οχοπαάοα ἰο (ῃ6 αὐμγοϑῦ 118 οὗὨ 1:10, 
θη ρ ΔΟΒυ]αύο!γ ποι ὑπ) θυθρϑῃ: ραν 
5. ΘΊΔΑΌΔΙΠΥ ἀπο] ἀρὰ 1 6. ΘΟΙΓΒΘ 
οὗ παμηδῃ ]δύουΥ. ΤῈ βιιοοοββίοῃ οὔ 
ἴΘΏΒ05. ΤΥΒ ΟἸΘΑΤῚΥ ὕπγοο ραγίβ οἵ 
ἀΠπ|0ὸ πηοβΒαρῸ : ἐλαΐ «τοἠμϊον, ἐσαϑ (ἢν)... 
ἐμαΐξ ἐολίον ἐρ6 ἤύδο ποαγα (ἀκηκόαμεν) 
ον, λας εὐλίον τπ6 δολοί(ᾳ.. (ἐθεασά- 
μεθι...). Τπαῦ ψ] ἢ γγὸ υμάἀογϑίδηά 
ὈΥ ὕὉπ6 οἴομαι ραγροϑο οἵ (οά (Ερὶι!. 
ἷ, 4), ὕπο τοϊαθυη. οὐ ὑῃὺ ΕΔΌΠΟΣΡ ἴο 
ὑ||ὸ ὅοη (ΔΦολ χυἱ. 5), {1716 δοοορί- 
800 οἵ πη ἴῃ ὑἰιθ Βοϊογοὰ (ρ], 1. 
6), τἸρα8 ἰγοδάγ, ἀπά δηθογοά ἃ8 ἃ 
βοῦογ ἰῃηΐο Π0 ἀογοϊορπηιοιὺ οὗἨ δΒιϊΐο 
Ὀοΐη, ψοὰ {πὸ Ββιισοραβίοη οἵ Ἰϊὸ 
βοριηῃ (ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς, τα 2) γι ἐξ δ6. 
σἰιρηφ). Ἰθααῦ {᾿Πο50 ὕγα }}8 ύογο ρτᾶ- 
αὐ! γ γθ 86 ἢ {110 ΘουΓ80. ΟΥὨ ἃρθ8, 
{πγουρῖι 0110 ἐσαοίησ ΟΥἨ ρΔΕΔΓΟΙΙΒ, 
Ἰαναίνουβ, ἃμἃ φγουρ)ιοίβ, αἰνὰ ἸΑΒῸΥ οὗ 
ὕὍο ὅοῃ Η 80}, ΝΥ ο5ο ον 8 ἅτ 80}}} 
Ριορηδηὺ 10} ἰηϑύγαοὐΐοη (ὃ ἀκηκόαμεν, 
τὐλίο το λασο λθαγα); ἅμα ἈΡογὸ 
81}, ὑπγοῦσ ἢ (0 ῬγΡΘβομοο οὐὁἨ ΟΠ γίβί, 
λιο Ἰοβϑομδ οἵ ΝΥ ιοβο 110 αθϊὰθ ἀμ- 
ΟἸΔΏΡΘΔΌΪΟ τὶ] ὑ}1ὸ ΟἸαγῸ}} (ὃ ἑωρά- 
καμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, τὐλτολ, 106 
λμώδθ 8062) τοὶ δ ΟἿΟΥ αψ 08). Απὰ {18 
Ῥγόβοηοο οἵ ΟἸγΙδὺ 1561, ἃ8. ἃ ἢἶβ- 
ὑους ἴλού, γὰ8 ὑἢ6 ῥῬγθβοθοθ οὗ Ομ 
ὑγ}} 77 8η. 1110 γογβοϊϊοη οὗ Ἠΐβ 
τδ Πα γγὰ8 αὐοεύθα ΟΥ ἐμ ἀϊτοοὶ 
Υ]ύπ088. οὗἨ ὑπ086 110 ψογῸ ἔσο ]γ 
ΘΟμν]πορὰ οὗὨ ἰὺ (ὁ ἐθεασάμεθα, κιτὰλ., 
ιὐλϊον τ06 ϑολοία πα οἱμγ' λαηῆς 
λαηαἰθα). ΑἸ] ὕπο οἸθιηοηΐβ ψῃΐοῃ 
ΤΑΥ͂ Ὧ0 ἀοβουθοα 88 (6 οἰθσπαὶ, [ἢ 6 
ἰδίου θα], {110 ρϑυβοηαὶ, ὈΘ]ομρ ἐο ἐῃ6 
06 Βιι]θοῦ, ὕο ὑπ ζ]ηθ85 οὗ ν] οὶ 
ὕπο υ οομύγθαϊο, Θυοι “ἐδ τοογα 4 ἰὐ. 
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ΔΒ ὑπ γ6 8. ἃ βυσοσββίοηῃ οὔ ὑΐπ16 ἴῃ 
{10 βΒοαίθηοθ οὗὁὨ ἐΠπη6 οἰαιιβθϑ, 80 {Π6 0 
'8. 4180 ἃ Οἰΐπιᾶχ οὐὁἨ ρϑυβ0}}81 ϑχρϑγί- 
6Π66, ΠῸπι ὑμαὺ ν᾽ οἢ νγα8 τοιηοίοϑὺ ἴῃ 
ΔΡΡΓΟΠοηβίοη ὑο ὑμαῦ ψ ἢ 1Οἢὶ 8 πηοϑῦ 
Ἰηπιοάϊαίο (ἐμαΐ το]ιονν τσα8 ΤἾὙΟΉΝ {6 
δρρίηπη ἴηφ..αξ εὐ]υϊον οὐ δαριεἰϑ 
λαωριαίοε), 

ἀπ’ ἀρχῆς] γον ἰλ6 δοσίπηίη. 
Οὐμηρ. ὁ. 1. 7 ποῖ. “γον 16 
δοσιπηΐηρ᾽ ἰθ σον γαβυοα θὰ ἐη ἐλλό 
δοσίπηΐηφ (Φοῦη 1. 1. πὸ Ἰαίοῦ 
ΔΓ Κ8 ψ]αὺ ρα 8 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ αὖ ὑΠ0 1 Ϊα] 
ΡοΟΪπύ, Ἰοοκίηρ ὕο ἐπα ψ οὶ 15 οἴογ δὶ, 
ΒΌρΓὰ- [ΘΙ ΡΟΓᾺ] ; ὑ0 ΤΌΥΏΘΙ ΙΟΟΚΒ ἴὸ 
ὑπαὺ ψ ΐοῖι βίαν ἰηρ αὖ ὑπο 1118} ροϊῦ 
᾿8. Ὀθὸλ Ορογαϊνο ἴῃ ὑϊπ6, 116 
Ιαύύονυ θα]. ιν ἀθβοϊαῦο Ὀοΐηρ (ὁ 
λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν), {1|0 ΤΌΤΙΟΥ̓ 
γε} ὑοηιρογαὶ ἀονοϊορηιθηῦ. Οηι- 
ῬΆΓῸ ἀπὸ καταβολῆς κόσμον (ΛΌΟΟΘ. ΧΙ]. 
ὃ, ΧΥΪ, 8; 100. ᾿ν. 3, ΙΧ. 26) ἃ8 οὐη- 
ὑγαδίθα ν}ἢ) πρὸ κατ. κ. (] 0}. ΧΥΪΪ, 
24; τ Ῥοί, 1, 20). 
ΤῸ ἀρϑοποο οὗ {πὸ ἀοβηϊίο ἃγ ς]0 

Ὀοΐδ οτὸ ἃμὰ ἱπ Φοθη 1. 1,185. 0 θῸ 
ἰγαοοὰ Ῥδοὶκς ΠηΔΠΥ ἴο (ἀθῃ, 1. τ (υχχ.). 
ΤΊ0 Ὀορτηηΐηρ 18. ποῦ ΥΟρΡΆγ 6 τ ἃ 
ἀοῆηϊία οοπογοίθ μού, θυὺ 1 105. Ο]1ὰ- 
Γδοίθυ, Ὡοοογ ἀρ 0 ΔΒ ΔΡΡΓΘΙΘΙ- 
βίο, “Ὁ ὕο ψ] οἷ νὸ ἸΟΟΪΚ ἃ8 θορ᾽η- 
πἰην" Τ|ὸ α8ὸ οἵ ἐσχάτη ὥρα ἴδ ὁ. 
᾿ϊ, 18, ἔσχαται ἡμέραι 2 ΤΊιη. 111. 01 18 

5Β1}}}1}γ. ΟΠ μΑΙῸ [1]. 10 ποιεῖν δικ, ποΐο, 
Τ6 (ἀυὐγθοκ σομηηθη ον {807 

ΑσῸ1} οα ὑπ 6 σγαάθον οὗὁἨ {Π6 ο]κ 1) 
ψἸοῖὶ δῦ Φοθ ναοῦ ἴον ὕπο ΟἸγ}5- 
ὑπ Ἰλονοιαὐϊοηῃ. ἃ8. ὁυονὰ} ἴῃ ΒΟΙῺῸ 
4656 ΟΝ ογοα οι ; θεολογῶν ἐξηγεῖ- 
ται μὴ νεώτερον εἶναι τὸ καθ᾽ ἡμᾶς μυ- 
στήριον ἀλλ᾽ ἐξ ἀρχῆς μὲν καὶ ἀεὶ 
τυγχάνειν αὐτὸ νῦν δὲ πεφανερῶσθαι 
ἐν τῷ κυρίῳ, ὃς ἔστι ζωὴ αἰώνιος καὶ 
θεὸς ἀληθινός (Ὑ πΠΘΟρ ]οὐ. 4 γιηη.). 
ΛΔπὰ ἀρϑίη ἰὴ ἃ. ποθ ΡΟὴ {116 ΥΘΥΆΘ : 
τοῦτο καὶ πρὸς ᾿Ιονδαίους καὶ πρὸς “Ἔλ- 
ληνας οἱ ὡς γεώτερον διαβάλλουσι τὸ 
καθ᾽ ἡμᾶς μυστήριον (ἰὰ. αὐ ἰοὐ.). 

ἀκηκόαμεν] ἦἤσυθ ᾿ἀθαγαί, νν. 3, σι ἷν, 
3; ΦΔοϊιη ἷν. 42, ν. 37, χυ πὶ, 21, Τ}0 
Ρογίδοῦ ἴῃ ΘΥΘΥΥ ΟὯ89 ὈΓΟΒΘΟΡΥΟΒ 108 [Ὁ] 
ἴΟΥΟΘ. 
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ΤΊ|10 “θα ησ’ “σοηοογπΐῃρ {Π6 ποτ 
οὗ ᾿Π6᾽ ἴα ποὺ ἰο "ὸ Ἰϊνϊοα ἰο {πο 
δούμα! ργθβο ΐηρ οὗ 016 Πογὰ ἀμ- 
ἴῃ Ηΐ8 νἱ᾽βῖ 010 ψγόβοιοο, ὑποῦση ἢ 
ἱποίαο5 {}ι|8, 10 Οα γι ο8 {ΠῸ ΜΠ ΟΪ]Ὸ 
αἰνίπο φγοραγαϊίου ἴοσΣ ἴῃ6 Αἀνοι 
Ῥγονϊἀοὰ ὈΥ {{ 0 ὑολολιῖης οὗ Πανμῖνουῦ 
Δη ἃ Ργορ!οί (οορ. 60. 1 1) διὶ- 
ΠΠΙΘὰ αὖ Ἰαϑὺ Ὀγ (γί, Τ1]}|5. {1Π6 
ΑΡοβίϊοβ "νὰ “ποαγὰ ̓  (ΕΠ απ 
ἅὸ δονίθιν. ροορίο ἃ ποὺ πιοατὰ 
(} 01. ν. 37; ἴκκὸ χυΐ, 290). δἴο 180 

{116 “Βοοί "δ, ἃ5 10 ἈΡΠΘΆΓΑ, ΓΟΔΟ] 08. μ6- 
γοιὰ {Π|6 ροόγβομὰ] νἱαίοι ΟὐὁἨ {π6 Πμογά. 
Το οοὐμαἰ ἴοη οὗ Δὸν ἀπ (Οσμ(|]0, 
{110 οἷν}} ἀνὰ το] σοι. Τηβ 0] Ὁ]}10}}5 ὉΥ 
ΜΠ 10}} δύ ΦΟἢ ἢ 8 βυτγοιηοα (Λοῖδ 
ΧΥΙΙ, 28), {πὸ οἤἴροῖβ ΜΠ οι πὸ ΟΟΒροΪ, 
νου ῦ, τόνοι οι ἴο {Π|ὸ ογ6 οὗ {Π|ὸ 
ΛΡοΟΒΌΟ βοῃιοῦηρ οἵ “ἔμὸ [{6. 
“ολΥησ ̓  Δηα ὁ Βοοῖηρ ἡ ἀγοὸ σομλ ἱποι 
ἴῃ ὑο σοῦκ οὗ {Π|ὸ βοῦν: ΔΡοο, χχὶϊ, ὃ, 

ἑωράκ. τ. ὁφθ.} μαγο οὶ τοὐἐ δ, οἷ" 
6γ68, ΤΊΘ Δ]! οι. τοὐν ΟἿ Ογ65, 
{κ οἱ λαρμα8 Ὀ6Ιονν, ΟΠ] 81805 {πὸ 
ἰάδα οὗἨ ἀϊγαοῦ ῬοΥΒΟ 1] ΟΧΡΟΥΪΘΠΟΘ ἴῃ 
ἃ παύου πηΆΎν Οὐ ἴῃ ἰκο ,. ΟὐΠΡ. 
οι. 11. 21, ἶν. 3, ΧΙ. 7, χχί, 7; Ζ00Η. 
ἶχ. 8, οὶ. χνὶ. 5. δ00. 4150 Ζ0}} 
ΧΧ, 27. 
ΤΙ οἷσιν γοϊογοηοο (0 {πὸ ΙΔβοη 

ΟἸινῖϑῦ ἴὰ ὑπὸ ψνογὰ " μαμεοιζ νίκος 
10 ργο ΔΘ. ὑπὰῦ 016 ΡΟ οῖα] πῃ }}08- 
[αἰϊοι ἱπαϊοαύοι Ὀγ {6 ὑννὸ δου βίβ ἰδ 
{πῦ ρίνου (0 ἐΐθ ΑΡροβύϊοϑ. Ὀγ {110 
Τ1ογά δἴλον ὑπὸ Τυοβα συ ὔ]οι), Ὑν Π 1 οἷν 15 
ἴῃ ἰοῦ ὕνο τονοϊαύΐοι οἵ ΠῚ ΏΛΒΟΙ ἢ ἀκ 
110 τοιβαΐηβ αν ἢΠ5. Οματοῖ, Τ1}0 
ὕνο ψ γ5. ἃγὸ αῃϊοιὶ ἢ} οπν0 ΥῸ]Ὰ- 
ὑϊνο, ἃηὰ {ΠΟΥ ΟΧΡΓΟΒΒ. ἢ ὩΒΟΟΙ 
ΟΥΘγ 0. στουμπὰ οὗ {{Ππ ΑΡυμυ] κ 
Ῥουβομὰὶ Ὀο] οὗ ἴῃ {Π|Ὸ0 ΤΟ ΠΥ οὗἨ }}0 
ἴγαο απ δηϊ οὔ ΟΠ γῖϑὺ ἃ. 110 ἰ5 (ἐδ 
δοποία.. «ὦ μαραζοι). 

Τ}}8 ὑδοῦὸ ἷϑ ἃ ΒΌΥΨΟΥ Οὗ {ἢιὸ 
ψ ἢ 1010 οοαγ80 ΟὗἨἠ τογνοἰαθίοι. ἴῃ {Π| 0 
ἴουν οἴλιιΒο8, πιΟὙῸ ΟΟΙΡ]οὗο ὑπ δ ἢ ΔΒ 
θδοι ἈΙΡΌΟΔΑΥ ἱπαϊοιίοα, 7110 ΡΟΥΒΟΠΑ] 
ΘΧΡΘΓΙΘΩ6Ο οὗὨ {Π6 Ε͵ἸΌΒοΠ60 οὗ ΟΠ γϑὺ 
ἰ8 οἴοΟν ποὰ ὈΥ ὑπὸ νυ ύη088. (0 {ἢ 
Ἰλίβοη ΟἸ γι ϑύ. ΤΙνΐθ. 685 οἵἩἨ νψῆαῦ 
0 ἰιαὰ ΔοίμΥ Θχρογιομοθιὶ 18. Ραγῦ 
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οὗ ἴα τιοββᾶρο ψἸλον λθ Δροβίὶο Ἰαᾷ 
ἴυ αἶνο (ορ. Δοίβ]. 22). Ἴ1ιὸ λ6- 
ΒΌΤΤΘΟΙΪΟΩ ΜᾺ5 ὕπο ἤπα! Ὑϑνοϊαυϊοῃ 
οὗ 106. Αὖ {16 βᾶπιο ὑΐῃθ {Π0 [ὉᾺΓ 
οἴδιιβοβ δἱημα ὑο ΘΟ ΘΓ ἸΠΒΘΡΑΓΔΌΪΥ {116 
ἀἰνϊηο δηὰ Πα, 'ΓΟΥΟ 18. αὖ 050 
βιι ]οοῦ ]ούμου {818 18. γον ]οά ἃ8 
οἴογμα! (ἐμαΐ τὐὐτον τας 7γοιν ἐξ6 
ὑοσίπη τη), ΟΥ̓ ὑΠπγοιρ]ι {16 ΟΧΡΟ 6 ΠῸΘ 
οὗ βοῆϑὸ (ἐμαὶ «οὐϊοῖ οἷ" ἢαπιβ 
παρπαίοι). 

ὃ ἑωράκαμεν...ὃ ἐθεασάμεθα... φιοΐ 
οἷα ζηπι ... φμοΐ μο)ϑροιπ. Υ,, 
ἰοδιἐοὖν τε6 μαῖα 569}... «ΟΠ ἐπα ὑ6- 
μοί. Τιιθ σόομογα! σοϊαϊίοι. οὐ {{π||80 
Οἰλιβ08 8 θθο ὑσυοῃθ ἀροὴ 4]- 
γραᾶν, ΤΊΟΥ ΟΥΟΥ 4180 σοπίχαϑυβ ἴῃ 
(ἰοῦ!}}. 1Πιὸ οἰναρμθ ΟὗἨ ἔοηβθ ἸπαΥ 8 
ὑπὸ ἀΠογοη το Πούννοσι ἐπα ᾽ν} 10} γγὰ8 
Ροσ πο ὗ 1} 00 ἸΟΒ5ΟῚΒ ΟὗὨἨ ὕΠπῸ Π]Δλ}}1- 
[οβίαὐίοι οὗ {πὸ Π᾿ογὰ, ἀπα {Ππ᾿ῶ0 τ]. ἢ 
ΜΒ Οἷο0 Βῆθνη [0 Βροοὶα] νυ Π]65868. 
Τῆ|λο οἰνλαθο οὗ {λχὸ νου 8 Αἶδο 18. εἷσ- 
εἰἤοαῦ. Θεῶᾶσθαι, Π1κ6 θεωρεῖν, οχ- 
ῬΓΌΒΒΟΒ. {116 ο] 1, ἰπὐοηῦ, ΘΟ 1011 
σοηέοι "]ἐΐοι Οὗ ἃ ΟΠ]οού νη οἢ Γὸ- 
"818. θδίογο ὑπ ϑροούαίον, Οὐ Ρ. 
δοιὰ τά. Οἱ ἴλο οἴνου Ἀαὰ ἴδιο 
ΟΡ αὐ. δἰ ἰυη οὗ τοῖς ὀφθαλμοῖς 
ἡμῶν ἴο ἑωρήκαμεν ΘΠ] ΒἴΒ05. {}}6 
ῬΟΥΒΟΠΔΙ] παύαο οὗ (6 νἰπμοαθ. ἃ 
ἐθεασάμεθα ΘΗ] 5565. 15 ΟΧΘΔΟΙΠΟΒΆ, 
(ἸΟΠΟΙΆΠΥ {πὸ ἤγϑὺ ὕνγο γουθβ (μδα)α, 
806Ή}) ΘΧΡΥΌΒΒ {Π|6ὸ πιοῦ, δηὰ Π6 βοοοηᾷ 
ὑνο (δολμοί(, μαναἰρα) {πὸ ἀσβπῖία ἰμ- 
γοϑυϊ ιυύοη. ὈΥ {116 ΟὈΒΟΥγοΥ, 

Βοάθ (αὐ ἰυ6.) Ὀτγίηρβ οὐδ ἐ|ὸ 
ἸΏΟΥ] Θἰοιηθηῦ ἴῃ ἐθεασάμεθα: Νοῃ 
Β01ππ| ΟἸἾΪΡΡΟ ΟΟΥΡΟΓΑΊΙΌιι8. ΟΟᾺ]5 
βίοαῦ οοὗθυὶ 1)οηλΐμα} ΥἹἀθυπηῦ 564 οὗ 
Ρογβροχογιηῦ, οἵλ}}8 Αἰνμδῃι φυοηπο 
γἰγυαίοηλ ΒΡ ΓΙ ὑαα ] ἰθτι9. ΘΟ 5 ΘΘΥη6- 
θαμῃί, 

ἐψηλάφησαν] οοηίγοοίανεγ πὶ ΥΥ. 
(4}}. ἐγαοσίαρογμηΐ, μαϊρανδο)"ερὶ, ρ67- 
ϑογ δαί διεηἴ), λαπμα ρα, ΤΉΘΓΘ σλῃ 
Ὀ0 πὸ ἀοιθὺ ἐῃαΐξ ὑμθ οχδοὺ γγογὰ 18 
πϑϑὰ ν10}} ἃ αἰβύϊπού γτοίδγθησο (0 ἐἢθ 
ἰην!(αἰΐου οὗὨἨ ὑπ Τιογὰ ἴον ἨΪ Β6- 
Βυγγθοϊοι : Παπαΐα μι... (Ἰλλκο χχὶν. 
39 Ψηλαφήσατέ με)ῤ, ΤΊιΘ ἰαοὶύ Το- 
[ΟΓΘΠΟΘ 18. 0}}0 ΠΟΥΘ ΤΟΥ οὗ ποίϊοθ 

[11 

Ὀοοῦσβο δὺ Φοῖῃ ἄἀοοϑ ποὺ τηθηϊον 
ὑὸ [οὐ οὗὨἨ {1|ὸ ᾿λοβυγτγοοίίοα ἴῃ [118 
ἘΡΙΒ016; ΠΟΡ ἀ068 16 86 ἴη6 ψογὰ ἴῃ 
ἢΐ8 οὐ παγγαύνο οὗἨ ἁ {0 βοϑυγγθο- 
ὑἰοη, ΕὟΟΙ ΘΑΙΥ ὑἱηιοῦ 1 ἢΔ8 Ὀ66ὴ 
ορβογνοά ὑπαῦ δύ Φοιη ἀϑβϑὰ {ῃΠ|0 ΤΌΤ] 
ἴο τὰαῦῖκ ὍΠ0 5014 ργουμὰ οὗ {6 
Αροϑίο!α οοηνϊοὐϊΐοη : οὐ γὰρ ὡς ἔτυχε 
συγκατεθέμεθα τῷ ὀφθέντι (1 ἸΟΟΡΠ Οὔ, 
α(ἰ (06... 

περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς} 6. ὉΟΥϑῸ 
ρὲμρ Ὗ, (6 ϑογηιοθ οἷο», ΤοΤΌ), 
σοποογ ηη ἐδ6 ἡτογαὰ Ο {ἰρ, ὑχαῦ 18 
ἐλθ ηισδϑασο Κ᾽ 1 ον, οὐ, δοοογάϊηρ 
ἴο {0 πιοῦὸ το 1ΐοπι, ἐλό 
γϑυοίαἰου ὦ 1,83}. 1.6 τρογὰ (ὁ 
λόγος) ΘΟΙΥ͂ΘΥ͂Β ὑΠ0 ποίϊοῃ οἵ ἃ 600- 
ποοίοἀ μ]1010 (56γ),.0) ἃα ἰβ ποῦ 
ὨΙΘΙΌΪΥ Δὲ ἰδο]α οὰ αὐΐογαμοθ (ῥῇμα᾽ 
ΟΡ. 0208} τ΄ 608 ῥήματα ζωῆς 
αἰωνίου). Ἰίρησθ ἐμ τρογα 07 {78 18 
00 ΜΠ Ο]Ο τη βϑαρο ἤτολ αοἀ ἴο τλλῃ, 
ΔΊ ον Ὁ0}15. οἵ Ἰῖ7ὸ, οὐ, Ῥουϊιαρβ, οὐὖ οἵ 
Μ 10} ΠἴῸ Βρυησθ, π 10}} θοσ εἴ ηρ' ἴο 
)Ὺ ΒΡΟΚΟῚ Ὺ 06 ΡΓΟΡΠοὗβ, τρὰ5 δῦ 
Ἰαϑὲ ἔΠ}}ν ργοοϊα οἱ Ὀγ ΟΠῸ Μ]10 νϑὴ 8 
ΠῚΒ οι ({ 0 Ὁ. 1.10.2). ΟἸΥῖϑο 15, ἴὰ- 
ἀορᾷ, ΕΠ πβο ἢ ππππὸ Δ ον, Ὀὰῦ ἴῃ ὅλο 
ῬΥΘΒοηῦ Ῥανβασο {16 ΟὈΥΙΟΤΒ ΓΟΙΟΓΌΠΟΟ 
15 ἴο ὑ0 ψιιοὶο Οδροῖ, οἵ ψ]ο Η8 
ἷν {Π6 σοομύγο ἃΠἰ δι}, πα ποὶ ἴο 
ΠΠ| 56} Ῥουβομλ}γ, 115 ΤΌ] ονγα θΟ (ἢ 
γον ὕΠ|ὸ οομξοχῦ πα ἤγοπλ {Π0 ἃρ- 
γϑηάοιϊ ρον (τῆς ζωῆς). [0 15 ἐλ 
7 ὑ «πὰ ποῦ ἐλα ἐρογὰ Μ]ιοΙι ἰβ βαϊᾷ 
ὕ0 ᾶγο ὈσΟὴ 1} οπὐθα ; Πα ἀρϑίῃ 
1 {Π|0 [ΟΣ ῬΑΒΒΑΡῸΒ ΨΠΟΙΘ ὁ λόγος 8 
α80ἃ ῬΘΥΒΟΠΔΠΥ (ΤοἸνη 1. 1 ἐ67., 14) {Π6 
ὑθυη 18 ὩὈΒο]αΐο, Οἡ {μ6 οὐποῦ παπᾶ 
γγῸ ἢᾶγο ὁ λόγος τῆς βασιλείας (Μαξί. 
ΧΗ, 10), ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης 
(Αοἰᾳ ΧΙΙ. 26), ὁ λόγος τῆς χάριτος 

αὐτοῦ (ΛΟΙβ ΧΧ. 32), ὁ λόγος ὁ τοῦ 
σταυροῦ (1 ΟΟΥ. 1. 18), ὁ λόγος τῆς 
καταλλαγῆς (2 ΟοΥ. Υ. 10), ὁ λόγος τῆς 
ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίον ((ο], 1. 5), ὁ 
λόγος τῆς ἀληθείας (2 Τίμ), {ΐ, τς; 
6010, λογ. ἀληθείας Φ,πιοΒ 1, 18), ἴῃ 
8}} οἵ νἰϊοῖι ὑπ6 σοιϊζνο ἀοβουϊθοβ ἴδ 
Βυ ]οοῦ οὗ [80 υἱάϊῃρβ οὐ τροοτᾷ. 
ΤΊΟΥΟ οαἢ ἔθη ὍῸ ΠΟ γϑΆβοῃ ἴον ἀ6- 
ῬΑΡΕΠ9᾽ το (ἢ 6 ΘΘΏΘΓΑΙ ΒΠΔΙΟΡῪ οὗ 



1. 1] 

08 ἀν ΟΥΒΆΪ ἀϑᾶρο ἰογο, βίθοο Ὁ 
σῖνοδ δὴ Δαπλγ Ὁ] βοηβο, ἃηὰ {110 
ῬΟΥΒΟΠΔΙ ἱπίουρτγοία(ίοι οὗ “ἐδό τουγὰὦ 
φῇ ἰΐ᾽ τὰ ποὺ βιρρογίοα ὈΥ̓͂ ΔΠΥ͂ Ρᾶ- 
ΤᾺ]10]. Μογοουοῦ, ἃ τηοα! βοιθίοη οὔ ὑΠ0 
ῬὮΏΓΑΒ6 1080] οοοιγα ἴῃ δύ λα], λόγον 
ζωῆς ἐπέχειν (Ῥ}}}. 11, 16: ΘΟΠΙΡΑΙῸ 
αἰ80 ΤΙ ἰ. 2, 3 ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἴω- 
νίου ἣν ἐπηγγείλατο... ἐφανέρωσεν δέ... 
τὸν λίγον αὐτοῦ... : “011 γἱ. 68 ; Αοὐβ 
γ. 20). 7|ὸῸ ῬΟΥΒΟΠΔΙ ἰηἰογρτγοίαύϊοη 
οουὰ ποὺ ἔν ἴο ργοβοηῦ ὕπο}  ὕο Ἰαΐοῦ 
ΓΟΔΙΟΥΗ, ᾿ὰ 086. Βρασι αι οη. “110 
Ἰγογα’ Τσοιθ θα ἃ ἔν ἸΔΥΡΌΓ ΡμΪδοο 
ὑπὰη 1 ὁσσπμῖοβ ἴῃ. (ἢ 6 νυ ηρ5. οὐ δύ 
Ψοϊιη, αηἃ ὕο Ὀαοοιηο μοραϊαγ, [ἢ ἃ 
πιοϑὺ ἴταο βοιῆο ΟἸγϊδῦ 15 ὍΠ6 σΟΒΡΟΙ ; 
8)ηἃ ὑπὸ πᾶπιο οὗἨ {πὸ ὑυππηρ δηῦ οοη- 
ΠΌΘΙΟΥ ἰῃ ΛΔΡΟΟ, χίχ. 132 (ὁ λόγος τοῦ 
θεοῦ" ὁορ. Λοίϑ νἱ, 2, χνυ, 6 ὅσ.) 
ΒΟΥ 8. {116 πέσε! ὑγα δι 10. ἰἃ ΤἸηδδ}- 
ἴρ γοῦν “ὑπὸ ογτὰ οἵ οὐ ἰο Ηϊπὶ 
Ψ 0 15 “ο ΔἸοτὰ οἵ ἀοὰ (ον. 
]0]1 Χ. 35. 

11ὸ [5100 Ξγγίδο (ἰοῦ ΠΠ10].} ρ- 
ΡΟ ὕο βιρροῦγῦ {Π0 Πιξουργούα ἴ0} 
ΜΠ οἷ. ἢ 58. θθοι οσίνοῃ : ἐλαΐ τολιίοί ἐς 
ἐμ ἀρογὰ Γ᾽ ἐς, 
ΤῸ βοῆβὸ οὗ [Π᾿ὸ σομῃιίνο τῆς ζωῆς, 

Γ ἰἰα, ἴα ἀοιδυία]. Λορογάϊηρ ἰοὸ 
ΘΌΠΟΥΑΙ ἀϑαρὸ πούϊοοα ἀθόονο, τὖ ννου]Ἱὰ 
ΒΡΟΟΙῪ {116 σοπίοηΐβ Οὗ {Π|0Ὸ πιοβδαρθ : 
“1ιὸ τονοϊαῦοη ἡ μ]0}ῖ ργΟΟΙα 18. ἃπα 
ὈΓοβοηΐα 6 0 πλοη. [ὑ ηνπθὺ ἢονν- 
ΘΥο ὕῸ0 ποὐϊοοα {ὑπαὺ ἴῃ οὐδοῦ ὁοη- 
ποχίοηῃβ δὺ «ΨΦοπ 808. ὑπ ΟΣ 8 (τῆς 
ζωῆς) ἴο ἀοβοῦῖθο ὑπῸ Πα οί οὗ 
πὰὉὺ ἰο ΠΟΙ {ΠΟΥ͂ αγ0 ΡΡ]16α, ἃ8 
Ἰ6- σἰνίηρ, ΟΥἩὨ 11 0-8ϑαβύι! εἰ ηρ : τὸ ξύλον 
τῆς ζωῆς (ΛΡοσ, 1]. 7 ὅ.), ὁ στέφανος 
τῆς ζωῆς (ΔΡΟοΟ, 11, 10), ζωῆς πηγαὶ 
ὑδάτων (ΑΡοο. ΧΙΪ, 17), τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς 
(Αροο. χχὶ. 6 διο.), ἡ βίβλος τῆς ζωῆς 
(Αφοο, 111. αὶ ὅνο.), πὰ τὰοότοὸ ραγιϊου- 
ἸΑΥῪ ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς (Φο η νἱ. 35), 
τὸ φώς τῆς ζωῆς (Φοἢη γ]]]. 12), ψ]Π]οἢ 
βισροθὺ ΒΟ. ἃ ΒΟΠΒ6 ἃ8 “ἰδο [1{6- 
οοηίαἰπίηρ, 11{6- σοι πηϊοαύίρ' πΟΓα.᾽ 
ΤῊ οοποχὺ 6 γ6, 1 6}} ΒΡΘΘΚΒ οὗ ὑ}16 
γοϑηϊοϑιλιίοι οὗὨ ἐΠ6 Π1}8, ΔΌΡΟΔΥΒ αὖ 
ἤγϑὺ βι σὺ ὑο γθαυϊγθ ὑπο ΤΟΥ πιο ᾿ηὐου- 
Ρτοίδιϊοῃ ; [Ὁ 1ύ 18. ΘΆΒΥ ὅο Ρᾶϑ5 1τΓῸΪ] 
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ἴπο Ἰάθα οἵ ἐλ6 118 ἃ5. ἅλιο βυθ)οοὺ οἵ 
{}1ὸ ἀϊνίπο γονοϊαύϊοη ἰο ἐλ6 Σύ ταδᾶθ 
τηδη ἰοϑύ, ψ}}}16 (0 οοποσρίϊοη οὗἉὨ ἐϊ 
ἃ8. ΟαΥαούου βθο οὗ π0Ὸ πογζᾷ ἄοοϑϑ 
οὔ ῬγΘΡαΓΟ {Π|Ὸ ΜᾺΥ [ὉΓ {Π|ὸ ὑγαηδι θη 
80 ΕἸ τοῦ. Οὐ {πὸ οὐδοῦ 5ἰἀο {π6 
ἸΒΩ6Ὸ οὗἨ {116 ({0800] 15 οὗἉ σγϑαὺ τοὶ ρηῦ; 
δηα 1 18. ποὺ ἀΠΠ Ομ] 0 806 ΠΟΥ {Π0 
{πουρ]ιῦ οὗ {Π|6 τονο]αθΐοι μη ΐοὶι ἔτοτα 
ἤγϑῦ 0 Ἰαδὺ νγὰ5. ᾿πβρὶγοά Ὀγ δῃά ΑἸ 
ἴπποα 116, Ἰοαὰβ. ἴο {πὸ ὑπουσμῦ ὑπ 
ὑπὸ 1ΠὉ ᾿ύβο!  τνὰ8. ῬΟΥΒΟΠΆΠΥ τηδηΐ- 
[οϑαί. 

10 15. πιοϑδῦ ργοθηῦ]ο ὑπαῦ ὑπΠ6 ὕττο 
1 ΟΥΡΓΟὐ Ὁ] 0η8 ἃγὰ ποῦ ἐο θῸ ΒΕΔΓΡΙΥ 
δοραταῦοά, 111Ὸὸ τογοϊδθϊομ Ὀγοο οἰ μη 
να ψ]οὰ τ ἱποϊαο5., ἰ δ, δ1- 
ΠΟΊΠΟΟΒ, ΟἼΝΩΙ. 6. [Ια (τὺ [0 
ἃ8 {πο βι]οοῦ πὰ Το ἃ5. ὑῃο0 σἢἃ- 
γιοίον οὗ ὑμὸ Πδονοϊαθομ ἸἡγοΌγο 8|080- 
ἸαᾺΟ]Υ πη οά, δ6ο. Λαάαϊδίομα! Νοίο 
Οἢ Υ. 26 

“γιὸ φγοροβιθοι (περί) ἰΒ βοᾷ ἴῃ ἃ 
ψὶὰΟ βοηΒ0ὸ ἴῃ “τοραγὰ ἰο, “ἴὰ {0 
πα δέον οὗ Οὐ. Φόοἢ χυ], 8, ΤῈ 
Βα] οοῦ 185. ποῦ Β]ΠΠΡΥ ἢ ΠΠ]ΟΒΒΩΡΘ, 
θαύ 411 ὑμβαὺ Πα θοθὰ 1816 οἰθαῦ 
{πγουοῖν ταλη οἃ οχρουίθηοθ ὁ Θ0- 
σοΥ πο ἢ 1. 

Τ{ ψὸ πον Ἰοοῖς Ὀδοῖς οὐοῦ ὑἢ10 ψΟΥ86 
10 15 ποὺ ΑἸ οι] ῦ 0 500 γνὴῪ δῦ Φοἢη 
οἰοβο ὑπ πϑαίον ΤῸ0γ (μἑ τολϊο, 
γγαϑ αὶ ὼρ ἐπαΐ ἐρη), μα ΨΗΥ ἢΘ6 

Ἰπηϊοα ἐ]|ο τοοογὶ οἵ 1118 ΘΧΡΟΥΌΠΟΘ 
Ὀγ {Π6 Δα(Ι οι ἐοη ον Ή ἐδ Ἰρογα 
οὐ ἰϊο. 116 ἀοοβ ποῦ ἀηπόιποο ΟΠ γϑῦ 
ΟΥ̓ {6 τογνοϊαϊοη οἵ ἸΠ0, θαῦ ᾿ὸ ἃῃ- 
ΠΟΌΠΘΟΩς, βομηου ἰπρ τοϊαυϊην 0 ὈΟ(]), 
Ἰνδοῦ 5. ἱπάοοά ἢΠὸ ομο βα )θοῦ οὗ 
ἢἷ5. Ἰούνου, γοῦ ποὺ {10 Ῥοῦβοη οὗ 
ΟἸμεῖθῦ ΔρβοΙαί ον θὰὺ ψηαῦ πὸ μά 
᾿ὐηβο 1 οοη]0 αἰγΘΟΟΥ ὕο Κπον οὗ 
ΤΠ. ΝοΥῦ γοῦ ἀραΐῃ ἀοο8 {10 ἀροβίϊο 
αὐτο 4} ὑλαῦ ἴὸ δὰ οοπὶθ ἴο τιον οὗ 
ΟἸγϑυ ὈῪ τμδη 1 ἃ ἰμἰογοοῦγθθ, Ὀπὺ 
7πϑὺ 80 ποῖ 5 {Ππϑύγαίθα ὑμ 0 8010 
γονοϊαμίοη οὐ 1ΠΠὉῸ (οοΡ. “908 ΧΧ, 
30 ἢ). Π|β Ῥαβίογαι 18. πού ἃ (ἀὐο8ροὶ 
ΟΡ 8. ἀορτπαίίς οχροβιείοῃ. οὗἨ ὑγυίῃ, 

αὺ δὴ Δρριϊοαϊίου οἵ {ἱπ0 γαϊῃ ἴο 
Ἰ10, 



ὃ ΤῊΕ ΕΊΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ 5Τ 20ΗΝ. [1.2 
᾽ “. ᾽' “- ιᾷΟἯΙ,Ἴκῳ.- 4 φ Ἁ 

ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς, "καὶ ἡ ζωὴ 
3 ς ἊΨ 4 ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγ- 

4. καὶ ὃ ἑωράκαμεν, Ἐ (ἑορ.) ; καὶ ὃ ἑωρ. μαρτ. Ἡίοι ΑἸοχ. (Μρηο, Ρ. ΟΥ. χ. 1248). 

ΤῺΘ 1ηΒου ἢ. ΟΣ ΟἸλἰβαίοη οἵ Ο ὈθίογΘ εοράκδλλεν (80 Β) Ἧ88 θα ΠΥ ΘΩΒΥ; ὑπ 
ἐφανερώθη ΒΕΘΙῺΒ ἰο τοααῖτα {πα ἀϊτοοὺ σοῃποχίοῃ οἵ ἑωράκαμεν ΜῈ τὴν ᾧ. τ. αἱ. 

2. καὶ ἡ ζωή] απὸ ἐλ}6 1ϊ76.... ΤΊΝ5 
86 οΟὗἨ {Π60 5ἰπηρ!οβὺ δοη)απούίοιι (κα 
8 οαγαούουιβίϊο οἵ κ0 Φοθη. 1ὺ ΒΟΘῺ]8 
ἴο πιϑὺῖκ (ἢ βιιοοοϑϑίοι οὗ σομπίθῃ ῃ]ἃ- 
ἸῸΝ ἃ8 αἰἰβυ σα ἰβο ἤγουν ὑπὸ 50- 
ἀιθηθ0 οἵ τολϑομίηρ. Ἰπουρ]ιῦ ἰμ 
δἀαοὰ ἴο ὑμοιρὶῦ 8. ἴπ {116 ἰῃύουρτο- 
ἰαὐΐοιλ οὗ ἃ γαϑῦ ΒΟ6Π6 ΟΡΘῺ αἱΐ αὖ οῃθὸ 
Ὀθίογο ἔῃ ΟΥ68, οὗἨ ψ»} 601} ὑπ ραγὲβ 
ΔΥΓΘ ΤΟ] 80 ΟΠ6 ΔέΟΥ {Π|6 Οὐ ΊΘΥ, 
ΤΟ Ὑ11010 ὙΘΥΒῸ 18. Ῥαγομθιοίϊοα!. 

ἘἸβοσθογο δῦ Φοια ἰηϊουσαρῦθ {0 
οοῃϑίγαοίϊΐοῃ ὈΥ ὑπ ἰηἰγοάιοίίοι οὗ ἃ 
το οοιγο οοτμτηθηΐ (φ. 3 Ὁ, ΦοΠ 1. 14, 
16, 111. 1, 16 ΠἰὉ 31 {ἰἰ| χίχ. 3ς, 2 Ζό] 
2)» διἃ Ῥϑιδοθ ΔΙΌΘΥ 8οη]6 οὐ οὶ] 
βίαἰοιηοηῦ 0 ὁοπδί ον ἀμ τοι 86. 1.5 
5ἰ στ οληοθ. Απᾶ 80 ἸοΤῸ {Π6 τηοη- 
ὕϊοη οὗἨ ὑΐο ψ 010 “τϑυοϊλίίοι οὗ 110, 
ψ ἢ 10} Θχ θη ἀϑ {πιγουσ]ιοιῦ ἐΐηχο, Ἰολ 5 
᾿ΐπλ ἴο γοϑῦ (ὍΥ ἃ Ὡοιηθηῦ ΠΡῸῺ {Π0 
6Π0 ϑΈΡΓΘΠΊΘ ἴλοὺ 0 (0 ἢ ]οἢ ΟΥ̓ ΠΤῸΠῚ 
ΜΙοἢ 841} τον ῦ]ο ΘΟμ]ο8. “Οοη- 
οΟΓηΐηρ ὑδο πογὰ οὗἁ 110, 6 βοομ5. ἰο 
ΒΆΥ͂, “Ὑ68, ΘΟΠΟΟΥΠΙηρ ὑπαῦ γονδἰρίίοη 
]οἢι ἀθα}5 υἱθ 116 ἀπ τ οἷν ὈτίηρΒ 
19 ἴῃ 4}} 108. τηλῃ 0] ἃ το] 08: ἀπὰ 
γοῦ ὙΔ1|Ὸ οὐὐ ὑμπουρσ ίθ ΟΡ ὍγασΘ ἐῃΐβ 
γαϑὺ ΥᾺΠΡῸ ΨΥ }}10}} Ὁ ἱπο 68, γγ8 ΠΥ 
ΠΟΥ͂ΟΥ ἰογροῦ ὑπαὺ {Π60 [0 1.801} γγὰ8 
ΒΉ Θ᾽, ὑ0 118 1Π ἢ ῬΟΥΒΟΙΔΙ ἔογηλ. ὙΥ Πδὲ 
ἯῸ ἰᾶγο ἰο ἀροῖίλγο 18. ποὺ ἃ πογὰ 
(λόγος) ΟἹΪΥ : ἰὐ 18 ἃ [κοὐ 
ἡ ζωή) {πὸ ἔΐξε, δοίϊνῃ χῖν. 6 ἡ,, χὶ. 

25 ἢ. ΤΠ10 υϑᾶρο οὗἉ {}10ὸ πογὰ ἴῃ Ζοἢη 
ἷ, 4 ἰᾳ βοιηϑναύ αἰ ογθηί. το 116 
ἷβ γοραγαθα ἃ9. ἢπαὶ ἀπ δρβοϊαίο: 
{ἢ γ [19 18. ὑἢθ Ῥαυ Θα] Δ γχονυοϊαἰίοη 
οὗ 119 ρίνοῃ ἴῃ ἤπίὶΐο ογθαίίοα, ΟἸἩγίδὶ 
9 80 10 νηοῦ Ηρ ὀγίηρο, ἀπά 
ΜΙ ΠΙΟΝ 18 ΤΑ] 80 ὉΥ͂ ὈΘ᾽ ΘΛ ΟΥΒ ἡῃ ΠΩ, 
1 Ηΐὰ “0160 11ἴ80᾽ Ὀδοληθ νἱβὶ 6. 
ΟΟἸΩΡ. ὁ. Υ. 11, 12, 20; Οὐ], 1“, 4; 
Βοιηῃ. γ. 10, Υἱ. 23; 2 Οἷον, ἱγ. το; 

3 Τίῃ, 1. 1. θαῦ {π6 ουτῃ “(πο ᾿ἰο᾽ 
18 ποὺ (0 6 ΓορΆΤΑΘα ἃ8 ΒΙΠΙΡΙΥ ἃ Ρ6Γ- 
ΒΟΏΔ] ΠΔ10 Θααϊγα]οηῦ (0 {πο Υ̓ογά : 
10. ΟΧΡΓΌΒΒ65. ὁ50 ἀϑῃροὺ οὗ ἢ 5 Βοίηρ 
δηὰ νΥογκίησ. Ἰιοοκίηρ ἰο Πὴ νψγὸ 
860 ἁποῦ {τὸ οοπαϊἰἴοπα οἵ ργοβοιέ 
απ Ὀοΐπρ {π6 οηοά᾽οα Ἰάοι] οἵ 
11ξ8, νυ θοῇ 15 [ΠΟ 8110 ἢ ἀοα ἀθὰ 
ἢ πᾶ ἰπ (ο(. 

ἐφανερώθη) πιαηϊεἐϑἰαία ο8, Υ, (Ὁο- 
ον ἀρραγ εἶ), τσας παν υβίοα, 'Ἴ}ιῸ 
γΟΓὰ 15 δορὰ οἵ ὑπο τονοϊατῖοι οἵ {ιὸ 
Πιογὰ αὖ Η8. ἢγεῦ δομπΐηρ (ς. ἡ, ς, 8; 
Ψ0}}η 1. 31; Θ0ΠΡ, 6. ἶν. ο; “08 νἱ!. 
4; 1 Ροί. 1. 20; τ 1 Ἶπ|. 11, τ6 , {60 }.ὕ 
χ. 206); οὗ ἘΠ τογοϊδῦϊοι τοῦ {116 
Ἰλοβαγγοοίίου (Φόμη χχὶ, 14,1; [ΜαγκΚΊ 
ΧΥΪ, 12, 14); δηᾶ οὗ {πὸ διιύατο τουθὶἃ- 
(ΐοῃ (6. 1ἷ, 28; οὐ. 1 Ροῦ. γ. 4; Ὁ]. 
1, 4). 1 Δ}1 {1Π|680 ψγ8 ὑπὸ ον 
Ιηραγηπαῖο ἃπα ρ]ου Ποιὰ 18 ἸπλΔο Κπον 
ἃ8 “80 Π100. 
ΤΠ 811}0}0 δἰαὐθηγθηὺ 15. σίνϑη ἢγϑὺ 

(ἐγ 6 ἐδ τας πιαρζ ϑἐοεἴ), ἀπ (μοὰ 
δι ]οοὗὺ ἀηα ργοάϊσαῦο ἃΓῸ ππογο [Ἡ}}} 
ΘΧΡΙαἰποὰ (“ἐμ6 ἰζ}8. οἰογηαΐ τοτοδ, 
4148 «οἱ ἐλ6 Τ᾿ μλον “τραϑ ηιωηὶ- 
ἱϑίοα ἰο 19. 16 Ῥθγαβο, 10.46. ἐγ78 
4Γ6.5 τη} 705 θεἶ, ΓΘΟᾺ]8 ὑ0,0 σΟΥΤΘΒρυπ - 
5 Ῥθγαϑο ἴπ ὑῃ0 ῬγΟΪοσαο ὑὺ {ΠῸ 
(1οΒροὶ, ἐλ6 Ἡογ αὶ ὑδοατηθ ἤρα. Ἴ}ιὸ 
Ἰαυῦθ τορασγὰβ {ἢ βἰῃρὶο [μοῦ οὗ {δο 
Ἰπολτηδίϊοι οὗ (0 οτὰ ὙΠΟ “γγλΒ 
(ἀοὰ᾽ ; Ονῖ8 γορσ 8 [Π6 ΘΧἸ  ὈἰΠἰοὴ ἴῃ 1ἰ8᾽ 
ΡΟΣ Υ δηα (Ὁ]η688 οὗἉ {110 Ὠὶνίη6 πηονο- 
ποηῦ, Απὰ γοῦ ἔαγίῃοτ, ἢ 060 ΘΟΕροΙ 
δῦ Φομὴ βροδκϑ αἰγθοῦ οὗ ἃ Ῥρύβοῃ: 
ΠΟΥΘ ἢΘ 18. Βρθακίηρ οὗ ῃ6 τϑυϑἰδείοῃ 
ΜΙ Π]Οἢ ἢ6 μΔὰ γοοοίγθα οἵ [ῃθ ΘΏΘΤΩΎ 
οὗ ἃ Ρούβοι, ΤῊ [Ὁ]} αἰ θγοποο ἰᾳ ζοὶς 
Ἰΐ [ῸΡ ἃ τροχηθηῦ ὑῃθ Ῥγϑάϊοαίθβ ἅτ 
ἰγαηϑίοσσθα. ΤῊΟ σϑα! γ οὗὨἨἉ {86 1η- 
οαγηδίΐοη του ἃ Ὀ6 πῃάἀοοϊαγρα 1 ἱἰ 
ΘΓ Βαϊά : “(6 τά τὼ τωληϊ- 
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γέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰωνιον ἥτις ἣν πρὸς τὸν 

[οϑίοα ̓; {Π0 πηδη} 0} Δ })658 οὗ 9 Ορ6- 
ΤΑΟΪΟΙΒ οὗἉ Ἰἴ0 νουϊὰ ᾽Ὸ οἰγουτ βου θα 
Ε 10 ΤΟΥ βαϊὰ : “0}9 10 ὈδολΩ6 168]}.᾽ 
ΤῺΘ τηδηϊοϑυλιίοι. οὗ {πὸ 16 ψὰ8 ἃ 
ΘΟΙΒΘΠΊΟΠΟΘ οὗ [Π6 Ἱπολγηϑύϊοι οὗ {Π60 
γογὰ, Ὀυὺ 1ὐ 15 ποῦ οο-οχύοηβινο Μ1} 
Ἰὺ. 

ἑωράκαμεν .... μαρτυροῦμεν ...ἀπαγγέλ- 
λομεν...} 866}... δοαΥ εὐἰξη688 ... οἷ0- 
εἶαγα.... ΤΠ ἴσου νου ρῖνϑ ἴῃ ἀπθ 
ΒΘ]ΌΘΠΘΟ {Π|ὸ Ἰὰθαβ οὗἨ Ῥουβορὰὶ ΟΧΡρο- 
ΤἝΘΠ6Ο, ΓΟΒΡΟΙΒΙΌ]6 ΔΒ γιμαὐΐοη, δαῦῃο- 
τἰδαῦνο δηπουπηοθηθηῦ, Μοὶ ΔΥῸ 
ΘΟΙΙΙΠΟΩ ἴῃ ὑΠ0 ΔρΟΒύΟ]Ο ΠλΟΒΒαΡΘ. 
Το ἢγϑὺ ὑτο γ 8 ΔΤῸ ῬΓΟΌΔΟΙΥ π80α 
ΔΌΒΟΪὔοΙγ, ὑποιρὶι ὑΠ0 οὈ͵οοῦ οἵ {Π0 
τϊγὰ (ἐλ {8 οἰογηαΐ) 18 φούθ 1} 
ἱποϊπἀοὰ ἱῃ ὑπ}. ΟὐἸηρ. Φο])η ἱ. 34, 
ΧΙχ. 35. 80 Απριϑβίλιθ, 66 οἰ 
θέ 68.095 8:18. 

ἑωράκαμεν) «0]1ῃ ΧΙχΧ. 35, ἰ. 34, Χχὶν. 
7,9. [Ὁ 18 ΜΟΥΡΠΥ οὗἨ πούϊοο {ΠὰὉ 0}}18 
15. 116 ΟἿ]Υ ματύ οὗ {πὸ νοῦ ψ] ἢ ἰδ 
υϑοαὰ ὮΥ δὺ Φοιη ἴῃ {0 0561 διὰ 
Ερ δύ] (ὅρα μή, ΑΡο΄. χίχ. 1ο; χχὶϊ. 
9 : ποὺ ΧΥΪ. 18; ποῦ ΦΟ  γνἱ. 2); 
δα ἴῃ ὑΠ680 ὈΟΟΚΒ 10 18. ΒΙΠΡΊΠΪΔΓΙΥ 
Τγθηποηῦ. 

δϑνοῦῖβ (Οὐ ον Οὐΐ, αὐ ἴο6.), ΟΟΤη- 
Ῥαγηρ ὑΐθ80ὸ ψογ8. 10} ἱν. 12 Θεὸν 
οὐδεὶς πώποτε τεθέαται, 0 πιαη Παΐἢ 
δολοία οά αὐ ἀτν ἐΐηι6, ΓΟΔΥΚΒ: τῷ 
σεσαρκῶσθαι καὶ ἐπηνθμωπηκέναι θεα- 
τὸς καὶ ψηλαφητὸς γενέσθαι εὐδόκησεν 
[ὁ λόγος), οὐχ ὃ ἦν θεαθεὶς καὶ ψηλα- 
φηθεὶς ἀλλ᾽ ὃ γέγονεν᾽ εἷς γὰρ ὑπάρχων 
καὶ ἀδιαίρετος ὁ αὐτὸς ἦν καὶ θεατὸς καὶ 
ἀθεάτος καὶ ἁφῇ μὴ ὑποπίπτων καὶ ψη- 
λαφώμενος... 

μαρτυροῦμεν] ΟομΡ. ἷν. 14; 4Ζοἢη 
ΧΧὶ, 24. Εον ὑπ6 οπαγασίονβοϊας 86 οἵ 
{Π0 ἰάθα οὗἨ νυ]ἱΐηθβ8 ἴῃ δύὺ ΨΦΌΠη 8600 
Πιϊγοα. ἰο Οοϑροῖ 9 δὲ “ολη, Ρρ. 
ΧΙ ῖν, Τ᾿ 

Αυρυβίϊο ἀν6 }}8 οἡ {ππ0 δββοοὶδ- 
(ἷοηβ οὗ ὑπ ατϑοῖκς μάρτυρες ΜὨηΐοΝ 
ὝΟΙΟ ἰοϑὲ ἴῃ {110 [μα ΐῃ ἐθδέθϑ: ἘΤΥΡῸ 
ἢοο αἰχὶύ ὙἹ]άΐμ8 οὐ ἐθβίθβ β:1Π}18 : 
ὙἹΙΑΪηλΒ οὐ ΤλΆΥ ΥΓΟΒ Βιιηλ18 ; ὑθϑἐίπιο- 
ὩΣΌτΩ ΟὨἦτὰ ἀΐσθιο,. οαπὶ ἀἰβρ]οογοῦ 

Ἰρϑαη1 ἐθδυϊ πο απ ᾿οτα]Ρὰ8. ἁῖνοῦ- 
Β{Π8 05 ἀἰοΘὈΌ}, ῬΆΞΒῚ δυιηῦ ΟΠ Ϊὰ 
αιι85 ῬᾶΒΒὶ βαηὺ ΠΡ ΥΓΟΒ (αὐ ἰρ6.). 

ἀπαγγέλλομεν] σαι αηλῖ8 Α΄. 188 
αοοίαγο. ΤῊ ψοτὰ ΟΟΟΌΥβ. ἀραὶη Ἰὴ 
δὺ ΦΟΠ 8 νυ ηρθ ἴῃ Φο] ΧΥΪ, 2ς 
(ἰὐ 18 [Ἀ]Βοὶν γοδᾷ ἰγ. 51, χχ. 18). 1ὴ 
{}0 δ Υπορ ϊδιβ ἃπᾷ Δοίβ 1ὺ 18. ποὺ τ}- 
ΘΟ ἴῃ {ΠῸ 56η86 οὗὨ ὁ θοΔΓηρ᾽ ὈΔΟΚ 
ἃ ὨΙΘΒΒΆΡΘ [Ὁ 016 ὅο Δηοίῃον. Τ]ΔΒ 
Γιπάδταθηςα! ἰάθα ἀπαου]ϊοβ ὑῃ 0 τι80 
ἸοΥο ἃπά ἰῃ Φομῃ χυὶ. 25. ΤΠ6 πιθ8- 
ΒΗΡῸ ΟΟΙΊΟΒ ΤΟΙ ἃ ΠΙΊνη6. ΓΓ͵ΓΌΒΟΠΘΟ 
Δ ΟΧΡΥΘΒΒ6Β ἃ Αἰ νὶ)0 ῬΠ ΡΟΒΟ, 

ΟὐΠΙΡ. 1 ον. χἰν. 25; 160. 1,12 
(ΧΧ). 

ΤΊΙΘ ἈΡΌΪο λοι οἵ {πὸ που β τηυϑῦ 
ποὺ ᾿νοῈ οομῆμηρα ἰο {Ἰιὸ Εἰ 8010, ο] 
Ϊβ ἴῃ [οὐ αἰπ 0] 15}0α [γῸΠὶ {110 σῸ16- 
Τῷ Ργοοσϊδιηδθίοη οὗἩ ὑ0 (108Ρ6] (ὁ. 4, 
καὶ ταῦτα γράφομεν), Ὀπὺ ταύ! 6 Ὁ ἀπ οΥ- 
Βίοοα οὗ {Ππ|ὸ 016 Δροβύο!Ἰα Ὠλϊ ἰβίνν. 
ΜΌΟΥΘ ῬΑΡΟΙΟΪΑΡΙΥ ῬΟΥΠΔΌΒ )ὸῈ ΠΊΔΥ 560 
ἃ ἀοβουϊρὕζοη οὗ ὑπαὺ ἐροΐηρ ΒΟ] 
δύ Φο η δ Οἱ οα ̓ π 1.15 ἀΟΒΡ6]. 

τὴν ζ. τὴν αἰ.}] ἐλ οἰογηαΐ {ο, ΠΙΟΤῸ 
ΘΧϑΟΙΪγ, ἐλ ἰϊ78, ὄνθῃ ἐλ 6 οἰ Ὠαί, 
ΤῊΘ Ῥῆγαβο ἀδοα 1 {Π1|0Ὸ0 Ὀορὶπΐρ οὗ 
ἴΠ60 γΘ 780 18 ἢγϑὺ ἐᾷ κοὴ ἀρ 8.ἀ ὑποὴ 
ΠΟΘ [ὉΠ] Υ ἀονοϊοροα, 7}}19 [ὉΠ οὗ 
ΟΧΡΥΟβδίοι ἴῃ 1 0}} {πῸ ὑνὺ ΟΙΘΏΘΙ ΒΑ 
οἵ {πΠ0 Ἰἀοὰ ἃγῸ τοραγάθιϊ ΒΘρΡΆΥΆΓΟΙΥ ἰδ 
απ ἴῃ {10 Ν. Τ᾿, ΟἾΪΥ ογὸ ἀπ ἰὴ 
1,25. ΤΊΟ ΒΙΠΊΡΙΟΥ [ΟΥῚ ἡ αἰώνιος ζωή 
15. 8180 ΥΟΥ͂Υ ΤῸ (Φ 0} ΧΥ], 3; Δοίβ 
ΧΙ, 46: τ Τίιη. νἱ. 12), διὰ ἴῃ μοὶ 
ΘΆ80 ΨΏΟΥΘ 1 ΟΟΟΌΥΒ ἀθβου 8. {10 
ΒΡΟΟΙΔΙ Μοββίαηἶο οἱ Ὀτουρὶῦ Ὦγ 
Οἰγϑυ (ἐλ6. οἰογγιαὶ ἰἰ8) ἃ8. αἰδύϊι- 
ΒῸ Βη6α ἔγοπλ ὑΠ0 ρϑηογαὶ σοησορ ϊοη 
(ζωὴ αἰώνιος, ἐζ,8 Θἰογη αἴ). 

ΤῊ8. “οδἰογῃα [ΠΠ0᾽ 15 Βο0ὴ ἴῃ {Π15 
Ῥαββαρθ ὑο Ὀο (0 αἰνίηο 110, {110 110 
{μὰῦὺ ἐν δῃᾷ π]ιος 85 υἱβὶ Ὁ. βῆθνη 
ἴῃ ΟΠ γἰδύ, αινὰ ποῦ τ ΓΟ  Δῃ ἀθ πα ῃρ; 
οοπίϊηπαποθ (Η Ὁ. νἱϊ. 16, ᾧ. ἀκατάλυ- 
τος). Οομρ. Φολη χυὶ!. 3. ΤῊ ϑαμίνα- 
Ἰοηῦ ΡΒ γΆ86 ἈΡρΘΑΥΒ. ὕο ΟΟΟῸΡ ἤνδῦ ἴῃ 

δ, χίΐ. 2 (ὖν ἌΠ), Οὐμαρ. 2 
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ὔὅ Δ. 5 ε: κα 5.Ὰ ε , ᾿ 3 πατέρα καὶ ἐφανερωθὴ ἡμῖν,--- 5 ἑωράκαμεν καὶ ἀκη- 

8. ὃ ἀκηκ. καὶ ἑωρ. ἐδ ἢαΥ] : 566 ὑ, 1. 

δου. νἱΐ. 9 εἰς αἰώνιον ἀναβίωσιν ζωῆς 
ἡμᾶς ἀναστήσει. 

Μοῦ ἔϊιο ἀϑ8ὸ οὗ ἐπο αγϊοϊο (ἡ ᾧ ἡ 
αἷ.) 560 6. 1ϊ, 7 (ἡ ἐντ, ἡ π. ποῖο ,; ἀπά 
ἴον ὑπὸ Ἰάσα οὗ “ δύουμαὶ 110 {πὸ Αἀ- 
αἰθοηδὶ Νοίθ οἡ ν. 20. 

ἥτις ἦν... κολίοξ, τταϑφ.... ΤῊ]Β οἴαμπι80 
ποῦ ΟΠ ἀρ ῇῆποϑ αὐ ἴῃ ρῬᾶγῦ ΘΟ ΓΏΒ 
{110 ΤΌγμιοΥ βέαίθιοπί. 116 το] νθ 
15. ποῦ {Π|}ὸ 5}016 γοϊαύίνο (7), θαὺ ἰῃο 
’ αι! αὐϊνο᾽ γοϊαῦϊνο (ἦτις). ΟὐΡ. 
701} νη], 52 (ὅστις ἀπέθανεν) ; ΑΡΟΟ, 
'.7.; ἢ. 24; χὶ. ὃ; χχ 4: “Νἣἥο ἐο- 
οἴαγο ναῦν Δ ῃοΥν ᾽---ϑιοὴ 5. ὉΠ 0 
ΔΌΟΒ 165. πιολῃΐῃρ--- {πο 16 Μ] οἷ 15 
ΡΥ οἰουμαϊ, δοίη ἐμαί πὸ ΠΠῸ οἵ 
Μοὶ. γῶ ΒΡ Κ Μὰ νυ ἢ ὑ11|ὸ Εἰ ]ΠοΥ, 
Πα 80 8. Ἱπαοροποηῦ οὗ {Π|ὸ οΟπ4}]- 
ἰΐἴοπ δ οὗ ἴπιο ; ἀπά Ὁ Μὰ ππδπὶοϑίοι 
ὕυ τ18 ὩρΡΟΒΌΪΟΑ, δη ἃ 850 }}ὰ8 θοο Ὀγουρσ 
ΜΠ ὑπὸ Θυ] ον οὗ ον Κηομν]οίρο, 

ἦν πρὸς τ. π.}] οὐαὶ αρμὦ μαΐγολι 
ν,, «8 «οἰἰὼ 6 “ιμμἠθν. Οοιμ. 
7) ἢ 1. 1,2, Το Πδ ψὰβ ποὺ “ὧν {}1Ὸ 
ΕΠ ΘΥ,, ποῦ ἢ ΓΟ] 5}}}0 (μετά) ΟΥ̓ 1 
σοΙ πα ύϊου (αν) νἰ Π , Ὀαὺ γοὰ- 
᾿ἸΙβοᾷ τ] τ ἰοῦ 105. ΟὈ]οοῖ ἀγα ἸΔΡῪ 
(ἦν πρός). Τμαῦ ψ] 6} 15 ὑσιο οὗἨ {116 
Ἰγογά ἐκὁ ἃ ΟΊ Β0Π),, 15. ὑ1|6 ΠΘΟΟΒΒΆΤΙΥ 
οἵ ὑπ6 Υ̓ογὰ ᾿ δοίϊοη, πᾶ 850 οὗ {0 
116 10) ἤμΠ8. ΘΧρυθαβίοι ἢ ΔΟΟΪΟῚ, 
ΤΊιΟ νου} (ἢν) ἀοβουθοθ ΘΟΙ ὑ μΟ15 
δη ῃοῦ ραϑὺ οχίβίοηοο ; ΟΥὁἹ ΤΌΠΟΥ, 1τῦ 
Βιιγροβί ὉΔΟΥ͂ ὕΠ|Ὸ ΙΟΥ8. οὗ δ ῃ 
ὑπουοὶῦ δὴ οχβύθηοο ἢ 15 θογοπὰ 
ὑπο (Δ ρος, ἵν. 11 ἦσαν; Φ0}ὴ 1. 3 ἢ. 

τὸν πατέρα] 716 Καΐμον, ὕ6. Ο{]10 
οὗ ἀοα ψ|ιθὴ γοργά θα γ] ΟΠ γΟΪΥ, ἃ 8 
{π6ὸ “Ὅπο ἀοά, οὗἨ νοι (ἐξ οὗ) δΓ0 
4}} πιηρβ᾽ (1 ον, νὴ]. 6), Ἴο σϑὶὰ- 
(ἰοὴ ᾿ύβοιῦ 18 ἀοβηρα ΠΔΟΥΘ ΟΧΔΟΙΥ 
ΟΠ. ἴῃ τοίογθποο ἴὸ {86 πηδίουν]α] 
ΜΟΙ] : ΦΔΏ168 1. 17 ὁ πατὴρ τῶν φώτων; 
ΟΥ ἴο πιθῃ: Μαίί. ν. 16 ὁ πατὴρ ὑμῶν, 
ὅζο, ; ΟΥ, ΠΟΘ ΘΟΙΒΠΊΟΠΙΥ Ἀηἃ Ρθοι- 
Ἰατ]γ, ἰο οὐν Πογὰ, “ἐΔλ6 ΒΟΉ": Μαίί. 
γἱϊ. 21 ὁ πατήρ μου, ὅο. Το Αἰ ΌΓΘΏΟΟ 
οὗ 186 φαύογηα! γοϊαύϊοι. οὗ ὑμο Ομθ 

καὶ ἀπαγγ. δὲ τη, -- καὶ! 

ΕλίΠοΥ ἰο ΟΠ γδὺ ἁπὰ το ΟΠ γἰβυϊδη 8 18 
ἸηἀἸοαύθα ἴῃ ἃ ὙΟΥΥ͂ ΤΟΙ ΚΔΌΪΘ. πηδη- 
ΠΟΥ ἴῃ ΦΌΠη χΧχ. 17 (ἀναβαίνω πρὸς τον 
πατέρα μου καὶ πατ. ὑμῶν) Δ ΏΟΘΤΘ {0 
ἘΠῚ οὗ ὑΠη0 Ῥουβοη 18. 86 σὴ ὈΥ 110 
ΟἿΘ γύλοϊο οομηπιοῃ [0 ὑμ0 ὕνγο οἰδίιΒ08, 
ἃ ἃ {Π|Ὸ ἀἰδϑύϊιοίηο88 οὗὨ ὑΐὸ τ ] ΠΟ Ὲ8 
ὈΥ ὑπο γορουπ οι οἵ {π|ὸ υ1{10 10} {}|0 
ὈῬΓΟΡΟΥ͂ ΡΟΥΒΟΠΔΙ ργόποιμ. Τ]10 Β΄} 010 
{{{|{8ὸ ὁ πατήρ ΟΟΟΙΥΒ ΓΏΤΟΙΪΥ ἴῃ ὕΠ6 Κγη- 
ομίίο (ἀοβροῖβ, αὐὰ αἰνᾶγ8 ὙΠ τρίθυ- 
6100 0 “{Πὸ δοῃ᾽: Μαβῦ, χὶ. 27} μικὸ 
Χ, 22; Μαί. χχίν. 36|} Μαικ χα, 42; 
ἴμαῖκο ᾿χ. 26; Μαθῦ. χχνῆ, το. (]δαῦ 
600. ἰκικο χὶ. 13 ὁ π᾿ ὁ ἐξ οὐρανοῦ; 
{Π6 πβαρὸ ἰὴ Μαῦῦ, χὶ, 26|} ΚΘ Χ, 
21; Μαγκ χίν. 36 15 αἰ ργοπί.) [ἢ {86 
Λοῖβ 10 15. Ἰοη ἃ ΟΠΪΥ ἴῃ {}|6 ορομίηρ 
Οἰαρίουβ ; 1. 4,71 ἢ. 32. ἴῃ δ Ῥὰ8] 
ΟἸΪΥ ἰλοιη. νἱ. 4 (ηγέρθη..«διὰ τῆς δόξης 
τοῦ π.}} ὃ1 ον. νΗ]. 6 (εἷς θεὸς ὁ πατήρ); 
μι. 11, 18 (τὴν προσαγωγὴν..«πρὸς τὸν 
πατέρα); ἈΠᾺ πού αὖ ἃ}} {110 ἸρΙΒ0168 
Οἵ δ Ρούον, δύ Φπ|68. οὐ δὺ πὸ, ΟΥ̓ 
πὰ ὑπΠ0 ΑΡοφλϊγρϑο. [ἢ δύ Φο 5 (108- 
θ6], οἢ. {10 Ομ ΥΓΔΤΥ, δηἃ ἴῃ 115. ΕἸ) 18- 
1685 (1. 1.) 660 ὑου 15. νΘΥῪ ἰοαποηῦ. 
(ὐμη0. “0. ἰν. 21 Δ44., ποΐθ; δηᾷ {116 
ΔΑ ΔΙΟΐομΔ] ποία οἱ 11}15 ῬΑΒΒΆΡΟ, 

ἴῃ {]}|85. μ]λσοο ἐῃο ἰάθα οὗ 14 {116}"- 
᾿004 σολοϑ ᾿ητ0 ῬΥΓΟΙΠΟΘΠΟΟ ἴῃ 60η- 
ποχίοι 18} 0 (Δ ἐζζ τδαϑ το ἐξ 
Μ4“Ὡιἐ}|6γ). ἴπ {πὸ (ΟΒ061 {πὸ ρβοϊαῖο 
Ἰάθὰ οἵἨ ἀΟΑ]ΙΘλα 15. μἰαθοὰ ἴῃ ὁ0η- 
Χο Μὴ} ὑη0 Υογὰ ( οἰ ἷ. 1 ὁ λ, ἦν 
πρὸς τὸν θεόν, ἰλ6 ογαἰἱ τρας εοἰξι 
σοι). [ῖπὶ ὈΟύΪ ῬΑΒΒΑΡῸΒ ἃ ΟΡ] 086 
8 σίνθῃ οὗὨ {110 οββϑηἑα} το] 05. οὗ 
{π6 Πένῖπο ΤΟΥΒΟΙΒ, ἃ ἃ νν 6 Ἰοᾶτῃ ὑμπαῦ 
{π0 Ιάθὰ οἵ [αὐ ν 1165 ἴῃ {Π6 οῖίν 
᾿ύ56 ἢ ὡηὰ ἢηιαθ {ὉἸΒ] μοῦ ἴῃ ὑδο 
Ἰ)εϊύγ. 7]1ο 5: π)0]6βῦ οοποορέϊοιῃ ψ οὶ 
γ)Ὸ Οὐ [χὰ οὗ ἀοἀ 1ηὴ ΗΪΠΊΒΟΙΓ ἃ 8 
ΦΌΒΟΙ αὐθὶν Ῥουΐοοῦ δπὰ β0} βαβϊοίηρ 
ἱπῃο]άθ5 ΤΥΎΪΡΘΥΒΟΒΔΙΣΟΥ, 

ἐφάν. ἡμῖν] ἀρραγ εὐ ποδὶ Υ. (πια- 
μὐγβίαία 68ὲ ἦν ποδὶ Αὐρ., ραϊαηι 
“αοία 68ῖ, ἄτα. 8}1.) ιδας πιαπὑζειοα ἰο 
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7 4 ἤ Ἁ “- ε᾽ Α “ κοαμεν ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν 
7 ,,. ς “ λ΄ ε ᾽ὔ δι εε ΄- 

ἐχῆτε μεθ ἡμῶν" και ἢ Κοινωμνια δὲ 1) ἡμετέρα μετὰ του 

ὑμῖν, Φ΄ νρ' Πη60, 
(ίνα...ἔχητε καὶ ἦ ἡ κοινωνία ἡ ἡμετέρα...) 

85. ΤΊ σὍΠΟΥΑΙ βία σπιοηῦ ρίνοη Ὀο- 
[ογο (αϑ ηναλι ρα 64) 18. τ 10. μΡοΓ- 
Βο0ἃ}. Αοὐπα] Οχρϑυίοιοο 18 ὑπο [ον ἀὰ- 
(ἴοι οἵ δὺ ΦοΠ 5. ὈΟΒΌΠΟΏΥ. 

3. ὃ ἕωρ. καὶ ἀκηκ.] ἐδαξ ἀρ ζοϊ, 46 
ἤαὺο 866η. «πο ποαγά.... ἼἼιο ὑγαμϑρο- 
βοὴ. ΟὗἁὨ {1|ὸ νΟΥ ΌΝ ἴῃ {Π|15 ΓΘΘ}ΟἾΪγ 
οἴδιδο (Ρ. τ Λουγ αἰ... 800...) 15. παῦπγα]} 
ἃ βίσιϊ πολύ, Βοίογο ὕπ6. ΑΡΟΒΌῸ 
ὑγὰ8 να μοίη π}0. ἴο ὑΠ6 ΠΑ ΠΟΙ, 
ΠΟΥ ᾿ιῸ 15. δ ὴρ ἴγοῦλ 10. Δ {Π|0 
510 ὑππὸ ὑπ ὕννο οἰοιθηΐβ οὗ οχ- 
μου οΟ ἃτῸ ὈγομοΙῦ τοροίΠοῦ ἀηᾶ 
ποῦ (5 θοίογο) βοραγαῖοὰ Ὁ. {Π|ὸ τὸ- 
Ροαίοα τοϊαὐϊγο (υ. 1 ἐλωξ τολ ολι,. ἐδιαΐ 
«οἰίολι...). 

Ι͂ω ὅΠιὸ ῬΆΤΘΉ ΠΟΙ 5. (». 2) δύ ΦοΠ 
᾿ὰ8 ἀθβουθοα {Π| ὸ Β ] οὐ οὗ }}18. ἢϊο8- 
Β0Ὸ ἐθ “ἐ}6. ἐἰϊΐὲ ἐἰο) αὐ) Ὸ πον 
ἀοεξου 05. 1 ἃ5. “ἐμαξ φυ]ι ον ἀτ6 μωῦ6 
866 αν μοαγα. Το {ᾺΠ 688 οὗἉ ἃ}οὴ- 
[0116 οχρογίομοο, ὕπο [χυ-τοδο ἶηο 
κΚηον]οᾶσο οὐ ὑπὸ οι οὔ (λοι, 18. 1π- 
ἀοοα Ἰἀοι 64] νυ} {πὸ Ὁ. ΒΥ ἂρ- 
ΡΓΟΡΥ πο {πῦὺ Κπομ]οίρο ΟΥ̓ ὅΠῸ 
ΒΟ. {110 16 18. ὩΡρΙΌΡυ]α οῆ, 

καὶ ὑμῖν) τἰλ0 ψοιφ αἶδο. ΤΊο τονο- 
Ἰαύϊοιι νὰ 5 ποὺ ΤΥ ὕΠἸ050 ΟἾΪΥ [0 Ὑν]0}}} 
10 ψγὰ8 ἢγαῦ σίνθα ; Ὁ [Ὁ ὑπο} 180 
0 “ἃ ποὺ Βο00ι. ΤΊΟ τοβϑασο 
ὙγᾺ8 [Ὁ ὁ {Π|6ηὶ 150᾽ ὑπαῦ “ {ΠΟΥ͂ 4150 
Ὡ]ρ]ῦ οηΐογ ὑπὸ ἔπι οὔ ἢ. ΤΟΥ͂Θ 18 
"0 γο αἀληοθ ἴῃ {Π6 γτοροιξοι καί. 
ΤῊΝ ὑπουρμῦ 15. γν Ὸ}} ὑγοαρ]ῦ οἱ 

Ὀγ Αὐρπυδίϊηθ ψ 10 855 ὑπὸ αθϑίϊοι : 
Διϊπιθ ΟΥΡῸ βιυμητβ Γ0 1065. ἀαληὶ 1}}} 
αυὶ νἀογης οὐ ἀπάϊογαμῦ } ἀπά δῃ- 
ΒΙΥΟΥΒ 10 ὈΥ γΟΟΔ]]] Πρ’ {116 Πἰϑύογγ οἵ δύ 
ΤΠ ΟπΙὰΒ (Φοἢη χχ. 26 [) ψ1Π10 γΌ86 ὮΥ 
Βαΐθι ἀῦονο ἐοποὶι ; Τοὐϊσ!ῦ ΠοπιΠ ἢ), 
οΟηΐοβϑυθ οϑῦ θα, Εὖ ΤΟΙΙΪπι8 
ΟΟΠΒΟΪΔΏΒ. ΠῸΒ ΄αὶ ἱρθιιπὶ ἤαπὶ ἴῃ ΘΡ510 
Βθαθηΐθη τηϑηὰ ΘΟΙ ΓΟ Ὁ ὩΟῚ ῬΟΒ- 
Βιιη8 Βα ἢὰθ οοπίϊηρογο, δἱῦ 1}}]} 
φωῖα οἱαϊειϊ ογο(ίαὐϑίϊ, δοαξἑ φιΐ ποῖ 

- δές σ΄", Πσηοθ Απρ. ΑἸαῦτ, τῷ οὐ βοοϊοίαβ ποβίτα 8ὶ 

εἰάογηοπέ οὐ ογοάζιι, ΝὸΒ ἀθβουρα 
ΒΠΊΒ. ΠῸΒ ΟθπραΟ δ α8, [δ]αῦ 
ΟΥΡῸ 1 018. θονθ ἀο απϑτῃ ])0}}}- 
1115 ὈγΓοοαΙχ Γααγαμ : τη! οπὐαία οϑῦ 
Ἰρβὼ νἱθα 1. ΟΆΓΠΟ.. «αὖ ΤῸ 5. Φαθο 5010 
οὐγο ν] οΥἹ ροοθύ νυ ἀογούι" οὖ ΘΟ 18, 
αὖ οογάςν βαπαγοῦ (ΛῸρ, αὐ ἰρα.). 

ἵνα. «μεθ᾽ ἡμῶν] μὲ οἱ φ.5 8οσὶοέα 61) 
λαβοα 5. πον δομην Υ., ἰμαξ μὰ αἰδὸ 
Ὡ} ματα ζοΠοιρ οι ἢ οἰ ἴδ, 1.0. 
“ΔΎ 6 τὰ οὶ νὩ}} τἰϑὶ 00 ροΒίο  ο 
Ὀυαν, τὲ. ὑπὸ θομα5 οὗ (νυ Ἰ δύ οοϊη- 
ΠΝ 10. ἡ (το 0. ὅν, 6.7) ΕΥ̓͂ {Π|0Ὸ) ΔΡΡΓΘ- 
μοηδίοι οὗ ὑπὺ Προ 55 οὐ ὑπὸ ὑγ{}; 

{Πα ὺ γ0Ὲ ΤΩ ΘΗ] ΟΥ̓ ὕ0 ὅὸ αὐνογιηοϑῦ 
Ὁ. 50] 1 ῦπ} μόνον ναῦ ννὸ ραϊηο ἰὴ 
{Ππ|0ὸ οὐὐνα τὰ οχρογίομοο οὗ 6 (ὁ οἰ 
ΧΧ, 20). 1]ὸ Ἰαϑὺ οὗ 10 ΔΡΟΒΟΙΟΒ 
ῬΟΪηὐπ ἴο {Π|ὸ ΠΠΌΓΟΪΚΟΙ ΒιΙΟΟ ΒΝ 101} οὗ 
Ἃ(ὸ Ππουαρσο οὐ αι}. 10 ΜῈ] Ρὸ 
Οὐπουνοα ὑπ εὺ δύ «{01}}} ἈΠΝΆΥΒ ἈΒΒΌΠΟΒ 
{πὰ “Καον]οάμο᾽ ΟΑΥΤΙΟΒ. ΔΊ} Ὁ 080 
ΟΟΥΓΟΒΡΟΒΑἰρ ἀούϊοι (66. ψ. ἢ... 3). ΤΊϊο 
ΟῚ. απο ΜΙ Ποαὺ υἱοϊοιιοο θῸ 
πὸ ἐὸ οῖνο {Π|6 βοὴ : ἢ γὙ0 ΤΥ 
Βάνοὸ Π|ὸ βάο [ὉΠ 511} [υ10}Δ ἀοα 
1 ΟἸ νυ δὺ} 5. νὸ Πανο, 

Ιηὴ γοριγ ης {Π0 πὶ οὗ 115. Π)08- 
βᾶσο δὺ Φό0.} ἸΟΟΪΚΒ αὖ πο [0 ἃ ὑνο- 
τυ] ἃ [6] ον 5}}}0. απ ἀηὰ ἀΐνιμο, ἃ 
[0 ΠονΒ ἢ  ψῦ {π6 ΟΡ. δηὰ ψ 11} 
αοά. 11ὸ οσομύοιμμ οι ἤγδῦ 006. [Ὁ]- 
ἸονΒ ἢ} 10]. οχίϑῦβ ἢ 0 ΟΠ Δἢ 
θοάγ 1050}, ἀπ ἀΠο ΤἾβ65. ἔγομ 6}}18 
ἰὸ ἅΠπὸ ὑποπρ}ὺ οὔ ὑμο ψΊΔοΥ ὈΥΪΥΠΟΡῸΒ 
οὗ βιοῖ ΓΟ]. ἃ85. γοδυϊηρ Οἢ ἃ 
ἀϊνῖίπο Ὀαβὶ5. ΜαμΙοϑῦο οδίθηα ῦ 10. 
ΦοΠ 68. αυΐω αὐϊσαμαιιο βοοϊοίαύθπι 
οααὰ 1)60 θοῦ (ἰοϑ Δογαμῦ ΡΥΠΏΟ 
ΘΟ] οϑ180 βοοϊοίαυ! ἀοθοηῦ ἀπ} 1]1.... 
(646). 

Τη6 ρ]ιγάβο κοινωνίαν ἔχειν, ἃ8. (18- 
ἐϊηρυθηδα ἔγοπὶ {Π|0 5} 010 ὙΘΥΡ κοι- 
νωνεῖν (2 ΦΌΒη 1τ; τ Ροὺ. ἵν. 13; ΒΒ}, 
ἷν. 15}, ΟΧΡΥΘΒΒΟΒ Ἰού ΟἾΪΥ {10 ΙΠΟΥΘ 

φ 
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πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" “καὶ 
[δ Ἅ ς ““ ε νε΄ ,»φ , α ταυταὰ γράφομεν ἡμεῖς ἵνα ἡ χαρα ἡμῶν ἡ πεπληρωμένη. 

4. ἡμεῖς δ ΑΒ {π6: ὑμῖν 55 ΑἸ" Ο γρ Ξ.ΥΤ 1Ω6. 
ὙΘΥΒ5. 18 Οὗἁ 1016 νοΐ. 

(ἡ χ») ἡμῶν δὲ Β {μ6: ὑμῶν ΦΑΟ τηδ. 
ΘΥΤΪΔΟ ὙΘΥΒ5. 816 αἰν] οί, 

ἔλοῦ, Ὀαὺ 4180 {Ππ| 0 οι] οΥπηοηΐ, ὑπ 6 60η- 
ΒΟΪΟᾺΒ γοα ᾿βαύϊοῃ, οἵ [6] ον βΐρ. Ομ. 
Ὁ. ὃ (ἁμαρτίαν ἔχειν) ποίθ. 

κοιν. μεθ’ ἡμῶν) 7οἰϊοιρολὲρ τοἰϊ}ι.. 
71}}0 ῬγΘΡΟΒ  ὑ]οὴ (μετά) ΘΙ ΡΠ 8:865 0} 
τιαύαδ)] δούΐϊοη οὗὨἨἁ ὕΠ080 0 ἃγθ απίξοά, 
Κοινωνία 18. 8180 πβοά ΨΥ] ἃ ρθη ΐονο 
οὗἨ {Π6 Ῥουύβοη (1 ΟΟΥ, ἱ. 9), ἃ8. ἴῃ {10 
οᾶ80 Οὗ ὑπ ΐηρ8 (1 Οὐχ, χ. τ6; ΡΙ], 11}, 
10), οι ὑπὸ ὑπουσῦ 15 οὗἨ ἃ ὈΪΟΒΒΙ ΠΡ’ 
᾿πηραγίοα Ὀγ [Ὁ] ΟΥ ΒΡ ἢ 016 ῬΘΙΒΟΉ, 
ΟΓ ΟὗἩἨ ἃ [0] }ΟννΒῃ 0 Βρτϊησίηρ ἔγομι {ΠῸ 
ῬΘΙΒΟΝ (2 ον. χ . 13). Τὸ ψογὰ 15 
4,80 υδεα ΔΟΌΒΟΪα ΟΪγ ΑΟοἰβ ᾿]. 42. 

καὶ ἡ κοιν. δέ... οἱ ϑησοίαϑ ποϑίγα 81} 
γ΄. Δυρ,, γόα απ ΟἿ 7οἰοιεϑἐιἐ}.... 
Τ|16 δσοπποούϊηρ ρᾶγύϊο 65 (καί... δέ) ἀπά 
ὑ}10 Ῥοββοβϑῖίνα ργόποῦῃ (ἡ κ. ἡ ἡμετέ- 
ρα) ἃγὺ Ὀοδ ΘΠ αὐϊο, Τ]1Ὸ ραγθο 68 
ἸΔῪ ϑύγοβϑϑ οἢ) {11ὸ Ομ οί 50 105 οὗἉ 0Π6 
[6]]ονν 81} 10} ἃγὸ 0 "Ὸ Ὀγουραῦ 
ἰοΥ γα : {}|6 ροββοβδῖνο ἴῃ ρίλθο οὔ 
1Πη0 ῬΟΥΒΟΩΔΙ ΡῬΥΟΠΟῸΏ ἸΔΡΚΒ ὑλμαὺ 
ΝΟ. ῬΟΟΙ Π ΑΥΙΥ αἰβυ στ θη 68. ΟἾΥ]8- 
{18}}8 γΑΥΒΟΥ ὑΠ ΒΠΩΡΙΥ͂ ἐμαὺ ΒΟ 
ὉΠΘΥ ΟΠ] ογ, “Δπα {110 [Ὁ]ΠΟ 8} 1.86} 
ἷ) ἕδοῦ ὑὺ ὙΠ 10} νὸ 64}} γοὰ, ὉΠ [0]- 
Ἰονβ}ρ οἷν 15. γα ΟΠ γΙβύϊαη [68]- 
Ἰον ΒῃΪΡ, ὅο. 

ἘῸΥ καί...δέ,.. ΠΟΙ ΡαΓΟ ΦΟΠἢ Υ]. 51; 
ὙΠ], 16,17; χν. 27; 3 Φοη 12. 116 
Ομ δἰ μα 0 ΟΟΟΠΥΒ ΒΡΑΥΪΏΡῚΥ ΓΠΓΟῸρἢ- 
οαοὖ (0 Ν. ΤΠ. ΤΠ δέ ΒΟΥΝῸ 5 16 
σοπ)αμοὔϊου, Δ Ὦ}10 καί ΘΙ ΡΙΝΒΊΒ6Β 010 
τ οτγ5 ὅο το ἰὖ 15 αὐὐμοϊιοα, 

ΕῸΥ ἡ κοιν. ἡ ἡμετέρα ΘΟΙΏΡΆΓΟ «0}}}} 
χν, 9 ἢ. (ἡ ἀγ. ἡ ἐμή), 11,12; ΧΥΪ, 13, 
24; ΧΥΪΙ. 36, ὅτ. ; 6. 11, 7 ποίθ. 

ΤῊ ἰπβου ϊοη οὗ [110 δέ τηλίκοβ ἴΠ0 
186 αοπδίγιουύίζη (1α.4.) “δηα ὑμαῦ 
ΟἿ 901] ΟΡ ΠΥ 6... ἱπηρΟ8810]6, 
Τὴ σι οΐθ οἶσθ 8. ΚΘ δ. 2 (860 
ποίθ), ἃ ἀονοϊορπιοηΐ οὗἨ {16 ὈΓθΟΘ- 
αἴης ἰάθα οὐοῦ ἡ ΐοἷι ὑῃ 9 ροβί]ο Ἰἰη- 

Ιη βιιοἢ ἃ 6ᾶ86 ἐπ6 ουὐϊάρησο οὗ 

Πα Ἰαίοςσ ΜΗ, δηὰ {ῃ9 Ταἰπ αὐᾶ 

ΤΊΘ σοηδ βίοι οὗἨ ἡμ. διὰ ὑμ. 1 ὑῆ86 θϑβῦ δα ΠΟΥ (108. 18 

ΒΌΥΒ ἃ8 1ὑ ὙΟΥΟ ἴῃ ροΥΒΟΠὰΪ γα οοὐϊοη. 
"ον (89 ΤΓουπαἀαυίοι οὗ {Π|0 ὑϊουρ!ῦ 8606 
Φοθ χυὶ!. 20 ἴ, 

μετὰ τοῦ π...1.Χ.7τοὐἢ ἐἢ.6. Ἀ}}.67)...ὄ 
δὲ ϑοθη “7655 Οἠγῖϑέ,... 6 ἐπουρῦ 
ῬΥΘρΡαγοα ἴῃ δῦ. 1, 2 ΠΟΥ ἢ η3 {1}} οχ- 
Ῥγθββίοη. Το γονοϊαθίοι οὗ “πο 11{6᾽ 
Παα Ὀτουρὶΐῦ θη 1 οΘοπποχίοῃ ΜΠ] 
{πὸ Βα ον ἡ “116 116 ν»ᾶΒβ ΔρΡΥγο- 
ἢΘ ἀρ ἴῃ ἃ ὑσιιθ Πυ ἢ ῬΟΥΒΟΠΆΙΥ 
ἴῃ νἱγίτιο οὐἩὨ {Π|0 πολγηα οι, πὰ 80 
το σοι ἤᾶνὸ ΓΟ]]Ον ]ρ ἢ {00 
0 ἃπὶ ψ|} {6 βοιγοο οὗ [Π|0.Ψ 
ΤΠ γοαρ ὑπὸ δου (οἱ τνὰ8 γουθα]ϑιὶ 
Δα ΔΡΡΙΌΠΟΠἀοα ἃ8 Κα θυ, 1ὑ πηπιδὺ 
4180 6 οὐβογνοά ὑμαῦ “(ον 88} 
ἢ 000 ΕΔΟΠΟΥ ὁ πα “ ΓΟ] ΟΒὮΪΡ 
ἢ 1118 δοπ᾽ ἃγ0 Αἰγθοῦ Υ ο0-οΥὰ!- 
ποτοῦ (εὐ λ.. «απο ἐρἰἢ...). ὅποι οο- 
ογαϊπαὐϊοηῃ. 9 ]Π168. βΒαιηοηθθα ΟΥ̓ 68- 
Β0Π606, Απά γοῦ ΣᾺ  0}6 ΤΟ]]ονν- 
Β.}}0 ψυὐ {11|ὁ0 ἘΔΆΠΟΥ 18. ποῦ ΟἹ]Υ Βαϊά 
ὕο ὍῸ0 οϑ ϑῃοὰ ἐλγομσὴ ἴὰ6 δος: 
{ῃ6 [ΘΠ] οὐυβῖρ 10} (00 ΕΟ Υ 18. ἰη- 
γοϊνθὶ ἴῃ [6]]Ονν8}}}0 ἢ} ὑΠο ἥοῃ 
(οομιρ. 11. 23), Τ]16 ΘΟμβι Δ 0η οὗἁ 
1}}18 [6 ΠΠ᾿Οὐγ 8} 15 0 “οί 1ὴ ἀοά’ 
(α, ν. 20). 

τοῦ υἱοῦ ἀ. Ἰ. ΧΙ 8 ϑύη) «16βιι8 
Ολγὶδι, ΒΥ ὕῃ0 α80 οὗὨ {118 [1}} {1010 
δὺ Φοη ὈΥΏΡΒ οαὔ ΠΟΥ Ὀοὺἢ) ἃβροοίβ 
οὔ πο Πογα  Ρογβοῃ (( Πἰβ δοη,᾽ “9688 
Ομ γῖβὺ᾽) ν ο ἢ ̓ ὸ δὰ ᾿παϊοαίοα ΠοΙΌΓΘ 
( «ολιλον, ἀδαϑ «οὐ, ἰ.6 Τα 67} ὁ οἷον 
λαπαβ πμαημαϊζοί). πὸ 1} 1016 18 
ἴουμα ἃραίη ἴῃ 11]. 23; Υ. 20 (1); 2 
9001} 3; 1 ΟὕὐΥοΥ, 1, 9; 2 ΟὟΓ. ἷ. 10.ὕ 
ΟΟΠΙΡΑΓΟ 4180 ἷ, 7 (ἰν. 15; νυ. 5)}}1 
ΤΊιθΒΒ. ἱ, το; ΕΘ. ἵν. 14. ἴῃ οϑοὶὶ 
οα80 1 μ]]}} 6 ΒΟ0Θ 0 ῬὈῸ βρη οληῦ 
ἷπ ἃ}} 18 ΘΙ Θῃχθηΐϑ, ᾿ 

4. καὶ ταῦτα] ἀπ ἰΐι696 ΓΝ 
16 φροβίο!ο τπϑϑβᾶρο θοῦ δὰὰ 
Ὀθθὴ τοσαγαάθα Ὀοίογο ἴπ 108. ὉΠΙΓΥ (ὅ 



Ἰ. Ὁ] ΤῊΝ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΒΤΙΖΕ ΟἿ ΚΑΤ 950ΗΝ. 12 5) 

3 [( κ ν ε ε 9 ἤ ἃ 9 ’ὔ 4 4 4 σας 

αἱ ἐστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ακήκοαμεν απ᾽ αὐτοῦ 

80 οοηβίθηξ ὑμπαΐ ἃ ροβὶὑϊνα ἀθοϊβίοιι οἱ 0Π6 τοδάϊησ ΠΟΥΘ 18. 1ΠΊρΟΒ510]0. Τὸ τηδῪ ἢ6 
ποὐϊορα ἐμαὺ ΟΝ", τοαδϊηρ ὑμῶν, δά ἐν ἡμῖν ἃ! ΒΟΠ1Θ Ὑ6 188, τεδϊημ ἡμῶν δἂᾷὰ 
ἐν ὑμῖν αὖ ἐπθ πὰ οὗ [Π6 οἰαι180, ΟΟΙΡ. ἰΐ, 8, 25; 1ΠνΦ| χὖς Γ΄ 4. 

Βοιμθ οορίθϑ οὗ γυρ. στοδὰ αὐ Ὁ σαϊεαί 8 οἴῸ σοσάλιιπι γοβύγα τα (χοβύγα τ) εἱΐ 
Ῥ] μα. 

5. καὶ ἔστιν αὕτη δ ΠΟ: καὶ αὕτη ἐστίν Κ᾿  τρ. 
ἡ ἀγγελία δ᾽'.Α νρ: ἡ ἐπαγγελία 4" (ὐ γηθ {}|6. 
δὲ δὶ οὐαί} 7 ἡ απαγγελιας, Μ]16}} {16 Βουῖῦθ ᾿ἰχα 801 αἰδοχθὰ ὮὈΥ ]Ἰοἰ(ογΒ 

ααϊδίθη ον ἰο ἡ ἀγάπη τῆς ἐπαγγελίας, ΟὐμΡ. 111. 11; 11, 28. 

ἡδαΐ «ολῖσλ) ἰδ ὍΝ γοραγάοα ἴῃ ΒΟΠ1Ο 
. ΒΡΟΟΙᾺ] ἀϑροοίθ οὗὨ 18. ἸΔῈ 0] ῬΟΥΘΓ, 
δῦ ΔΦολη ΘΙ ΥΟ68. ἴῃ “1110 ν͵βίοῃ. οἵ 
}ιῖ5. οαγὺ (ρ}ν. 1. 18) ἃ}} ὑλιαῦ }}18 
Ἰουίοῦ οοπϑιίηβ, ὑπουρὶ ᾿ῦ νὰ 8. ὕμθῃ 
αι Υϊύοη. 

ΤῊ6 γῆ γαβο, ἐλο86 ἐλίηρϑ, ἰδ ἀοῦ ΠΟΥ - 
ΟΥΟΙ σο0-Θχίομβῖνο 10} “ἐλαΐ «τοὐιϊοῖ, 
δῦ ΨΦόΠη μὰ ρχοβοιῦ ἴο ᾿Νἷ5. τηϊηα Ὀοὐ} 
{Π|0 ΨΌΠΟΥΩΙ τον ϊαθϊοη οὐὗἨ ὑπο (Ο5Ρ6] 
(156 αοείαγο) οἵ ΜΈ ΟΝ ὑπὸ οημα νὰ (0 
οσγοαΐο βρὶ νύ] [Ὁ] ΟΣ Β 0 Ὀούνθη 
(οἀ δα πλὰμ ἃ πιθι ; ἀμπα ὑπο ρᾶΓ- 
{ἰουὰν νἱονν οἵ 1ὑ Μ ΠΙΟΝ ἢ6 ῬΌΓΡΟΒΟΒ 
ἴο ΑΓ ὈΟΐΌΥΘ [1158 γοσίουβ (106. 4076) 
ΜΙ Πι ἃ Ὑἱονγ ἕο δα} 15] ἱηρ {86 1κ]- 
"658 ΟΥ̓ 7ΟΥ ἰὼ {πὸ ΟΠ ΤΟΙ, 

γράφομεν ἡμεῖς) τον 16. οίἤι 
ὑπο Ῥγολοση ἀθα ὑπὸ ὙΟΥ ΔΥῸ ΘΙῊ- 
Ῥμαΐδο. "Ἴὸ Ῥγοοϊαθηδύϊοη (Ὁ. 2, 3) 
γγὰ8. Ῥγοβοηίοά ἰὴ δὴ ΔΟΙαΐη [ΌΓΠΣ: 
ποῦ ΒρΡΟΪΘη ΟἸΪΥ δαὺ ἩΥ] 6), 80 [ἊΓ 
Ὧ8 ὕῃΠ6ΓῸ γγὰβ πο (1, {Παὐ 1Ὁ ]ρ ῦ ψνοΥΪς 
108 [}} οἴξοι, Απά 1 ν͵ὰβ υϊθίοι ὈΥ͂ 
ὑποβὸ 0 μιὰ [Ὁ}} Δι ΠΟΥ ὕο νγῖζο, 
ΝΟΥ ἰδ ἰῦ ποῖα] ὕο βυρροϑο ὑπαὺῦ ὉΥ͂ 
106 βύγοβϑθ Ἰαϊὰ οὰ 6 σογὰ τογεία, 
Ὑ}.10}} 18. ΟΡ δΙ56 ἃ ὈΥ {Π|0Ὸ ΔΌΒΘΠΟΟ 
οἵ ἃ Ῥούβομαὶ] ομ]οού ({Π|6 ἐο ψοῖς οὗ {116 
ΘΟΏΟ ἰοχῦ 8 ἰὼ Ὀὸ ον ραν, δύ 
“01. ἸΟΟΚΒ. Του γαγὰ ἴο }ιῖ5. ἀροϑύυ]ο 
ΒΟΥ] 60 ὕο ἸαύοΥ ὩΡΌΒ. 

ΤῊΘ Ρ]ΌΓΑΙ (γράφομεν) Μ}}10}} θΟΙΟΙ ΡΒ 
ἴο ὑπὸ ἴογπι οἵ ὑ})}0 ὡροβύο!ἱο πιθβϑβαϑο 
βίδα ἴῃ οοπίγαϑὺ αι (ἢ 0ῃ6. Ῥογβοηα] 
Δἀάγοθθ. (γράφω) ν]ιϊοῖι ᾿πημιο ἀἰαῦοὶ 
ἄρ! ον 8 ἴῃ ὁ. 1. τ. ΕἸΒονογο ἴῃ {Π|0 
δρίβυ]ο ὑπ6 νϑὺ Οὐοα 8. ΟἾΪΥ ἴῃ ἐἰι0 
ΒΒ σΌΪαΡ (1. 7 ἢν, 12 Βὲ, 21,26; ν᾿ 13). 

ἵνα ἡ χ. ἡμῶν (Ὁ. ὑμῶν) ἧ. πεπληρ.] 
ἐδιαὶ ΟἿ (οὐ ψοιιγ) ον παν δου θά, 

Το {Ὁ]Β]) θυ οὗἁἨ ΟΠ Ἰβυϊη ἸΟῪ ἀο- 
ῬΟηαβ ἀροη ὑπὸ τγϑα  ϑα ίοῃ οὗὨ [6]]0νν- 
8Π1|0. ΤΊΟ βαο ὑπουρηῦ ὑπ 6 }}168 
16 ΟὗΟΥ Ῥαββαροβ ψ οχο {110 ῬΉΓΆΒΘ 
ΟΟΟΙΒ (8680 ποχὺ ποίο), 1 ΠΟΥ} 0 
γ}0}}) ΟἸ ΓΙ δύ, δηα [0] νυ β} 0 τὶ}}} {80 
Ὀγούμγαη, [6] Βῃ 10 πιὰ ΟΠ σῖθῦ ἴῃ 
ὑ:ὸ Ὀγούμγοι, ἃ να {0 Ὀγού ΓΘ 
ἰῃ ΟἸγἰϑῦ, ἰ8. {Π 0 ποάβαγο οὗἩ ὑπὸ []- 
ΠΟ585 οὗ 70Υ. 150{}} γολάϊηρβ (ἡμῶν δᾶ 
ὑμῶν) ἃ1΄Ὸ γ706}} βιρυρογίοα «μα οί 
δσῖνο βορὰ βο8ο. 111Ὸὸ οὐ͵αοοὺ οὗἁ ἐ}6 
δΡΟΒύ]6 ἸΠΔΥ θὸ γοραγἀο ΟἸΌΠΟΥ ΔΒ. 0 
{16 ΓΒ] πχοπύ οἵ }}15 μου γοϊαὐίνον ὅο 
λϊ 1801, ΟΥ ἃ5. ἴο {1ιὸ Ὁ] Ε]πιοηῦ οὗὨ Ϊ8 
ΜΟΥ γοϊα γον ἰὼ 1.18. αἰβοῖμ]68. Τ7ΤῈ}6 
70. οὗ {Π6Ὸ ἀροβϑύϊο 8. Υ0}} ἃ8. {Π|6 0Ὺ 
οὗ {ΠΗ ἀἸΒΟΙΡ ΘΒ 18 βοουγο ὈΥ {Π|6 Βᾶ 10 
ΤΟΒΌΪΌ. 

ἡμῶν γὰρ ὑμῖν ((Π ΟΠ}... ὑμῶν... ἡμῖν) 
κοινωνούντων πλείστην ἕἔ ἔχομεν τὴν χάριν 

(Ι. χαρὰν) ἡμῶν, ἣν. τοῖς θερισταῖς ὁ 
χαίρων σπορεὺς ἐν τῇ τοῦ μισθοῦ ἀ ἀπο- 
λήψει βραβεύσει χαιρόντων καὶ τούτων 
ὅτι τῶν πύνων αὐτῶν (ἰ. αὐτοῦ) ἀπο- 
λαύουσι (Π ΠΟΟ)]οἴ.). 

πεπληρωμένη ρίον)ειν (Υ., Δαρ.) 7) μ- 
ἤιοα, ΨῈῸ μ]ιγᾺ56. 8. ΟΠ ΔΓ οἰ Υ 8016, 
ΟὐΡ. 2 Φ0.}} 12 ; 491} {ἰΐ, 20, χν. 11, 
ΧΥΪ. 24; χΧΥ]!. 12. ΕῸΥ 0 ἀ86 οὗ {0 
Γοβοϊνοὰ ἴογ]ὴ 800 ἶγ. 12 ἢ, Ομ ηλ 
ἀοοίοχιι Πὖ μ] μη 1ηὶ ΘΟ} τ 1008 ὈΥῦ- 
ἀἰοαημαο δαὶ βαηούιαρ ΘΟΟΙοαί βοοίοία- 
ὕοι, ρεγἀποαμύ (1040), ΟὐμιΡ. Ρμ]], 

ἀκλκας κ... «(Ὁ ΑἸσμ ων 

1. 5 -τ-ἰο. Τὴν ΝΆΤΟΠΕ 05 Ἃ6Ο, 
ΑΝ ΤΠῈ ΟΟΝΒΕΟΟΕΝΊΤ ἈΒΙΑΤΊΟΝ ΟΝ 
ΜΑΝ ΤῸ 60». 

ΤῊ βοούΐοῃι οοπίδ!ηΒ 1 {1160 ἀ6β8ο}ρ- 

(ἴοι οὗ {ἰὸ Βοίυς οὗ ἀοά (σ. 5); πὰ 



Ἕ 
{Π0η 2 (ἢ ἀοβογίριϊοι οὗ τηλη᾽ 8 ΓΘ ἰα- 
(ΐοῃ ἰο αοἀ 8ἃ8 (ῃυ5 πιλἀθ κπόνῃ (6--- 
10), ἰῃ ΔΏΒΥΟΡ ἴο ὑῃ6 {πγθθ ὑυρίοαὶ 
ἴλ]50. γΗ͵θαβ (1) οὗ ὑπο ᾿πμα ΒΈ ΓΘ ηοΘ οὗ 
ΤΏΟΤᾺΪ δούϊοῃ ἷ τ ρα ο Βρ  γύαλ] 
[6] ον Βἷρ (6, 7) ; (1) οὗἁἨ 0 ἀμ ΓΘ ΠΥ 
οὗ βἰ μία] 058 ἃ8 ἃ ΡΟΓ Δ οῦ ΘΟηδο- 
αύοποο οὗ ψτοηρ δούϊοι (8,9); ἀπά (11) 
οὗ δούταϊ ρούβοιαὶ ἰγοθάοπι ἔγοὴ) 81η- 
ἴα] ἀ6θα5 (10). Τ]ιΟ680 θ]Θὰ8 ΔΥῸ ΒΘ ΥΝ) 
ἴο ἀδροπά (1) ὁπ ἱπηιμοάϊαίο ἀθπίαϊ οὗ 
Ὑδαὺ 8 αἰδύϊ ποῦ] Καονπ (6); (2) οἢ 
86 ἀοοορύϊοῃ (δ) ; ἃ] (3) οἷ αἰ8γθ- 
σαγὰ οὗ ἀϊνίπο γογοϊαιίοι (10). 

Ι. 719 Ναίιινο 4.7 Οὐ, 

5, Τ|ιΘ οοπποχίοῃμ οὗὁὨ {18 ὙΘΥΒΟ 
αἱ τᾶ ΡῬγθοθ 5 18. ποῦ αὖ ΟΠ60Ὸ 
οΟὈγίουβ. 116 ἀοοϊαγαθίοη ἡ] ἶο} 10 
οοηὐαϊηβ ἃ5 0 ὑπο παΐαγο οὗ ἀοὰ ἰ5 
ποῦ, ἃΒ8 [ὯΓ ἂἃ5. Ἅ)ἷ6 ΚΠΟΥ͂,, ἃ αἰγοοῦ ΥῸ}0- 
ὑυἰυϊο ΟὗἨ ΔῺΥ ννογ8 οὗ {0 ΠοΓ ; ΠΟΥ 
ἷβ 0 Οοαν αὖ ἃγϑῦ β' σὺ μον 1Ὁ ρΌΠΟΥΒ 
ρ ν]ναΐ 5. Ὀθθι ΔΙγΟΔγ Βα] οὗ 
“616 τογοϊαςίοι οὗ {0 ἃ8 Δρργο θά οὰ 
ἴῃ ΔροΟβίο!ο οχρουίθηοο, ΕἰᾺ]]ῈΡ ὁ01- 
Β᾽ ἀΟΓΑ ΟΣ. ΔΡΡΟΑΥΒ ὑ0. Β5ΠΟῸΝ {Πα {110 
Ἰάοα οἵ Βρὶυἱῦι1 ΓΟ] 5.10 [ὩΓ]5}105 
06 οἷπα (ο πὸ οοῖγ80 οὗὁ δ 4Ψο0]}Ν 
ὑΠπουσῖθ. ἈΠΟ 8} δῦ ΤΘΡΟΒῸ 
ἀΡῸῺ πεῦπαα} Κηον]ορο,. 1 νὸ μὰν θ 
[0] 8] ἦρ νἱΠ ἀοὰ πῸ τὺ ΚΠΟῚ 
ἔγυν τυἱαῦ ΗΘ ἰβ ἀπὰ υυν]ιὰῦ γ͵ὺ ΔΓῸ, 
ηὰ {πο Ἰα 6 Κηον!οᾶσο ἤονγϑ. ΠῸΙ 
{Π|0 ΤΟγμογ. Τ|ιῸ γτονοϊαύίοι οὗὨ 110 
ἴγομι ἢγϑο ὑο Ἰαϑὺ 15. ὑ{ὸ ῬΥΟΡΎΟΘΒΒΙΥΘ 
π)δ  οδαςοη. οὗ ἀοα ἀα ὑδο ρμεο- 
δΥΟΕΒΙνΘ ΒΒ} αὐ ὑο (ἀοα, 7}1ὸ 
γουοίαὐυϊο ὑπο ὑΐο ποτ 0 
οοπιρ οὔθ. 41} (ὰῦ ψψὰ8. τονολ]οὰ μὸ- 
ἴογτο: ΟἸιυθῦ οαιὴθ “υὺ ἴο ἀοβίγου γεῦ 
ἰο {1}}}}: αἰνὰ {115 Γον Δ 0101 18. ὈΓΙΘΗ͂Υ 
ΘΟ ΡΥ μοι ἀοα ἴῃ {Π0 νυγὰπ “ αοά ἰκ5 
Ἰσιῦ,, ἀὈΒΟΙαΓΟΙΥ Ῥαγο, σ]ογίουϑ, 501 }- 
οοΙμπλα οι ίην; πὶ 1118 ΨΟΥΥ παύγῸ. 
ΗΟ ἱραγβ ΠΠ 8010, ἃ) ἃ Δ νὰ 8 
Π)Δ 46 ἰο χοσοίνο ΠΠ1ηὶ; δη, ἰη βρὶύο οὗ 
81}, Δ ολη χοοοῖνο ΗΪ. Τὰ. {110 
Γαπαφιηοηία! ἰἀθὰ8. οὗ ΟἸ] ιν ἰβυϊδν 110 
ἴῃ 0118 ἀμιοπποριμοηῦ ; "σὰ ἰ8 Πρ 
διὰ τ ἰὴ (0 ὑπ 1,16} ἃ5 
μοί ᾿ἡ 501 ογολξοα 18 ἐπ ΣδρῸ οὗ 

ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟἿ 51 50ΗΝ, Π. ς 
ἀοὰ (θη. ἱ, 27; 1 ΟὐοΥ, ΧΙ, 7) μα ΓΤο- 
ογθαίθα ἴῃ ΟἸ υϑὺ (ρ}}. 11. το; Οὐ]. 
1:1. το. ΤῊ πγοϑθᾶρσο 18. ΤΌΔΠΥ “(110 
αοϑρεϊ. 

Ηδο βοιη θείῳ 5, ΦΟΠΔΏΠΟΒ.. Αἰ] Π 85 
ΡῬυγ ΑὉ15 χορ! ] οἶδ) Ὠοηδ γαῦ ΑἸΔ1} 
058 ἀιυοααθ ἐητὐαγί ΠΟ αἱ οηΐθ 
ἶρβο: Θαροίὶ οβἰοίᾳ φμοπία) 690 βαηδ- 
ἐμ 1)υμυΐηιιδ 1)θιι5. τοδί)" Τογ, ΧΙΧ, 2 
(Β6ὰ6). 

καί... Α4πά... ΤΠ6 ἀθοϊαγα οι 15. {116 
Β' 0] ἀονοϊορηιοιὺ οὗ 6}10 πὐαὐθιμοιῦ 
ἴῃ ὃ.3: “ὟΟ ἀθοϊγο αηΐο γοὰ νη δῦ 
νὸ ὰγο Βθὸὰ ἃνὰ ποτὰ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΓ ἰὼ 
ΘΒ Ὀ]ΠΒὴ γοῦν ΓΟ]]Ον 5.10 10} απ, ἀπ ὰ 
ἰο {Ὁ14}]Ἰ οὖν 10γ. Δ εῖ5. ἐφ {10 
πη) θϑϑᾶσθ Ἡ  16}ῖ [18 Βα οἢ αἰ νη ΡΟΥ͂ΣΟΙ.ἢ 

ἔστιν αὕτη) ἐμὶδ ἐδ (06. Ὠχόϑϑαρθ, 
Το οὐ οῖπα!] οὐοΥ (Ἰοϑὺ ἰὴ Υ. ὁἐ λεῦς 
θυ) ἴῃ 10. 6116 ϑαθδύμϊνο νοῦ} 
βία ἀ8 Πγυδῦ ν 10} απχαϑιι} 6} }} 8818 (καὶ 
ἔστιν αὕτη), ὨΔΔ ΚΒ. {119 ὈΒΟΪ αὔθ 688, 
{116 ρου Θ 60, οὗὨἨ {16 πηόϑϑαχο, ΤῸ 
“ἐδ 18 ποῦ ἸΠΟΤΟΙΥ ἃ οὐρα, Ὀαὺ ργϑά!- 
Θαὔον Οχ βύομοο ἢν ιὐβο! ἢ... ΟΟΙῺΡ. 6. ν. 
16, 17; 11. τῷ ποῦο; Φο] 1 Υἱ}}. ξο. ΤΊ]ιὸ 
οχαοῦ [ΌΥὴὶ οὗὁἨ Θχργοδβίοῃ 15. απΐαας. 
Οἱ {Π|ὸ Οὐδον ἃ 800 ὁ. 11. 25; ΠΗ, 
11, 23; Υ͂. 4, 9, 11, 14 πε 2 40] 6. 

ἀγγελία} ααἀηιμνἐαίἴο Υ., Ὠνοϑ8α6. 
ΤΊΙΟ ψογὰ ΘΟΟΥΒ ΟἿΪΥ ΠΟΘ διὰ 111. 11 
πη ὑπ Ν. Τ',, δηὰ 10 18 ΓΆΓΥΟ ἴῃ {80 1ΧΧ. 
ΤΊΙῸ σΟΥΓΟΒρΡΟΙΝἰρ᾽ Ὑ0Ὑ} ΘΟ 5. 1}. 0} 
Ν, 7) οὐ γ ἰμ «011 χχ. 18. Τ]1Ὸ βαρ] θϑῦ 
ΟΣ ΔΡΡΟΔΥΒ 0 06 ΟΠΟΒ0.. ὑυ ἀσϑοῦ 0) ὸ 
{11|ὸ ἀἰνίμο οομ πο θίοη. ΤῈΘ 8Δ- 
ΠΟ ποιοῦ ἃ8 (0 {10 παύαγο οὗ ἀοά 
18. ἃ ῬΟΙΒΟΠΔΙ ΤΟΥ αὐοη ἀη ποὺ ἃ 
αἰδουγοῦΎ. (ἰοά σῖνοβ ὉΠ» 8 οὗ ΠΠπ- 
801 ἀῃὰ βδὸ ΟἸΪΥ͂ ὁὰἢ λ κῆπον Ηΐηι. 

ἀπ᾽ αὐτοῦ} ἤγοην μῶν. ο ὅθι οὗ 
{16 ΒΑ] ον, πὰ ΟΠ» δῦ, ̓ὰ ΒΟ {86 
1χἴο ψνὰβ τηληϊοαθα, δα ψ]10ὺ ΒδᾺ 
θόθι ὑΠ9 πλεῖ 8 ]οοῦ οὗἨ {1|ὸ ῥγο- 
ΟΟΙ σ᾽ νΟΥ̓ΒΟϑ. 

ΤΙῸ “τον ἡ (ἀπ᾽ αὐτοῦ) Ἰηλγ κα {ΠῸ 
ὉΠ αὐθ ἃ ἡοῦ ΠΘυΘϑΒΆ ΡΥ {}}6 ἰη}- 
μιοαϊαῦο 8ύι το (παρ᾽ αὐτοῦ) 7|1ιὸ 
ῬΠγΆΒ6 ἀκούειν ἀπό 18 ποὺ υππα ο]86- 
ψθτΘ ἴα δύ Φολὴ (Ὀπὺ 5ο0 Αοίϑ ἰχ. 13) 
Μ}16 ἀκούειν παρά 18. [γϑηπριῦ : {01} 
1. 40; Υἱ, 45; Υ]1. 51: Υἱ]. 26, 28, 40 ; 

-«--- 



Ι. 1] ΤΗΝ ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΠΤΙῈ ΟΕ 51 90ΟΗΝ, 15 

λ..Ά4 ͵ ες . «“ ε Ἁ “ Ω Ἢ 4 ᾽ 

καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστὶν καὶ σκοτία 

ΧΥ͂. 15. ΤΊΟ “πιοϑϑαρο" ΨΠ10}) 0}}0 
ἈΡοβῦ]ο δημβοῦποο μιᾷ Ῥόθὰ ουγρὰ 
πού ΟὨΪΥ ἔτοπι {Π|0 1108 οὗ ΟΠ γιϑὺ Ὀαῦ 
ἴῃ ἰλοῦ 4180 ΠΌπι ἃ}} ὕμο86 ἴῃ ΜΠΟῺ 
116 4 Βρόκοι 'ῃ Θά ΟΡ ὑ1η108 (1 Ῥοῦ. 
1. 11). Ηθ νγὰβ ὑ{|ὸ Βοιγοθ ον ΠΟΥΘ 
Ἠδ νὰ ποῦ 0 Βροδϊκοῦ, Οὐοιῃρ. 1 
ΟοΥ. χὶ. 23 παρέλαβον ἀπό, δηῃᾷὰ 6. 1Ϊ. 27 
ποίθ, 

ἀναγγέλλομεν] ααὐπμπμηἐαηλμ8 Ὑ., 1Γ6 
αοοίαγοθ. 6 Β᾽ 016 γ0}} ἃ ἰΐμ 
ἀουϊν 68. ΘΟΏΥΘΥ͂ Β]ιλ 68 ΟὗὨ ὨΠΘΔΠΙΝΣ 
γ 0}. οαηοῦ 0 Ῥγθϑογν οα ἴῃ ἃ ὙρΓ- 
8ῖ0. ᾿Αγγέλλειν Β[ΠΡΪΥ 0 ὕγὶηρ 
ἐἰαἀὐη78᾽ ΟΟΟῸΓΒ ΟὨΪΥ Φ01}} ΧΧ. 18. ᾿Αναγ- 
γέλλειν ἴο τοροχῦ, ΥΥν10}} ὑὸ Δαα οι] 
ἰάδὰ ΟΥ̓ ὈυΪησηρ ὑπὸ 01 ρ 8. 9 ἰ0 ΟΥ̓ 
δασοῖ ἰοὸ ὑΐὸ ρϑιύβο γονὴ {1161}. 
᾿Απαγγέλλειν ὕο Δηποίοο 0} ἃ α}8- 
ὑἱποῦ γοίργθηοο 0 {110 8012) 6 ΟΥ̓Ρέωεο 
ρον Μ οι. 00 Πησθϑαρθ οι, Κα- 
ταγγέλλειν ἴο ῬγΟΟΪΔ 1} νυ 10} Δα ΠΟΥ γ, 
85 ΘΟΒΔ 55] Ομ θα 0 Βργολᾷ {116 ὑἱἀἰηρ8 
ἐμγομγίοιἑ ὑΠπο80ὺ ὙΠῸ ᾿ο {101}. 
Ϊη ἀναγγέλλειν ὑπο τοοϊμὶοιῦ, ᾿ῃ ἀπαγ- 
γέλλειν ὑ}ὺ ΟΥ̓ ΒῚἢ, ἰὴ καταγγέλλειν {110 
τοϊαὐΐοι οἵ ὑπ ὈΟΔΓΟΥ ἃ ΠΟΆΓΟΥ οἵ 
00 πιοδϑαρθ, 18 ὙΘΒΘΟΟΟΪΥΘΙΥ ποθ 
ΓΟ Ϊπθηΐ, (1) ΤΠ 18. ἄναγγ. Πᾶ8 ἴῃ 
ΠΪΠ6. Θλ808. ἃ ῬΘΥΒΟΙΔΙ Ργομοὰ (ὑμῖν, 
ἡμῖν) αἰζοΥ 1ὕ, ἀπ ἴῃ {110 ὕνγγο Υϑι μα] - 
ἱηρ᾽ ὈΙΆΘΟ5. τ 60 10 οσοι 5 (Αοἰβ χυ. 
4; Χῖχ. 18) ὑπὸ ῬΟΥΒΟῺΒ 0 ΨΏΟΙΝ 
ὕὍῃ6 Διιῃουποοπιοηῦ 15 Ὠλἀ6 τὸ Ὀϊαοοὰ 
ἴῃ ΟΙοαν Ῥγοιΐπθηοο, Το πνογὰ 18 πού 
[οππα ἴῃ ὑμ6 δγπορύϊο (08ρ615 (Δίας 
γ. 14, 19 ἔαϊβο γϑδάϊηρη). ΕΌΣ [5 
ΤἸΘΔΠΪΠΡ ΟΟΙΡΑΤΟ 1 Τοῦ, ἱ. 12 ἃ νῦν 
ἀνηγγέλη ὑμῖν, υἱάϊποϑ ν ϊοὶὶ τ γὸ Ἰά ΓΟ γ 
Ὀγουρ]ιῦ ἃ5 ΤᾺΣ ἃ8. ἊΡ ἴο γυὰ. Αοἰἱβ χχ. 
20, 27 τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν, ποῦ ἰὼ 
οχύοηα ΠΥ ἀοοϊαγαύίομ οὗ ὑδϊ6 (050Ρ0] 
ΟΥ̓́Θ ὕο γοὶ ; Φοἢ ΧΥΪ. 13, 14, 1; 
Αοίβ χν. 4; 2 Οὐγ, Υἱῖ. 7; Λοίϑ χίν, 
27. (2) Τ)6 ῬγΌΡοΥ 86η86 οΥ̓ ἀπαγγ.; 
ἀρδΐη, ἰδ ΒΘΘἢ. ΟΙοαΥ]Υ Μαίῦ, ἰϊ, 8 ἀπαγγ. 
μοι, τοπι ἴῃ Ρ]λοθ ψΏθτο γου ἥπά ὑΠῸ 

ΟἸγιϑύ, Ματκ χνὶ, 13 ἀπηγγ. τοῖς λοιποῖς, 
ἵγοηὶ Εϊηδὺϑ Ἡ ΏΘΥΘ 0110 ΤΟνϑ᾽ 0} 
γᾺ8 πιδθ; [98 ἱγ, 51 ἀπηγγ. λέ- 

γοντες, ΤΟ 1}13 Ποιθο ψ]οτο {}16 βἷοῖς 
ΟἸΠ]ἃ Ἰὰγ;}] 1 Οὐγ. χὶν. 2ξς ἀπαγγ., ἴγοι 
{110 586 }0}Υ αὖ ΜΠ ἰοἢ 0 τὰ πχογοί. 
ΤΙ ψογὰ 8 γοαπθηῦ 1 610 ΑἸ γηορίο 
(109}615 ἀπά ἴῃ 016 Λοῖϑ; οἰϑονο ΓΟ, 
ἴῃη Δαάτύϊοη ἕο {}ὸ υἱοῦ ααοίοι, 
ΟΟΟΌΓΒ ΟἿΪΥ 1 7}1688. 1.0. 1 Φο]ὴ 1. 
2,3. (Ηθ0. 1". 12 τ,Χχ.}. (3) Καταγ- 
γέλλειν 18 ΤΠ ΟὨΪΥ ἴῃ Αοἰϑ (καταγ- 
γελεύς Αοἰα χνὶϊ, 18) δῃὰ δύ αι], 
108 [ΟΓῸΘ Ἀρρθὰ Αοὐϑ ΧΥΪ, 21 καταγ- 
γέλλουσιν ἔθη. ΧΥΪΙ. 3 ὧν ἐγὼ καταγ- 
γέλλω, ὄϊο, 

Ιῃ δομποχίου ὙΠ} ὑποθὸ τπνογὰ8 10 
ΠΙΔΥ 00 πούϊοοθα ὑπαὺ δύ «0}}} ΠΟΥΟΣ 
0808. ἢ ἷ8. ἀὐθρ61} οὐ ΕἸ 80 105. εὐαγ- 
γέλιον (ΟΥ̓́ ΟΟρπαΐ65), Οἱ, Αμοὺ, ΧΙν. 
6; χ. 7. 

ὅτι... ἐστὶν καί... «οὐκ ἔστιν... 7710 
σοι ἱ παξίοῃ οὗὨ 6 μοβιθῖγο ἃπὰ ποσὰ- 
ἔἶνο βἰαύθηιοη θ᾽ ὈΥΟ5. οὐ (1) {110 
1Ιἀἰρ οὕ αἀοα βπαίανο, ἃ (2) [16 ρΡογίοοῦ 
ΤΟ Βα 0. οὗ ὑπ Ἰὰρὰ: Ηδ 18. Πρ} νύ 
ΘΑΒΘ 1 8}}γ, ἃπὰ ἴῃ ἰοὺ ΗΘ 15 ροτγίθοί, 
απιηἶχοά, Ἰ᾿ἰο ., Τὸ ἴοσα οὗ {10 
ποραὐνο βύμ ομηθηῦ 15. ΤΘΩΆΓΚΔΌΪΟ : 
“θαυ Κῆσθα. ὑπο γθ 1κ πού ἴῃ 111}, ΠΟ, 
ποὺ ἴῃ ΔΩΥ͂ Ψψαγ. Οὐδείς 15. ΔΑιἰρα 8ὶ- 
ΤΠ] ο ἃ βοηΐοησο ΔΙΓΘΔΑΥ͂ 00}}- 
Ῥἱούθ ἢ “0]1η χὶχ. 11 (ν]. 61; ΧΙ, 19). 
πο ἀοι]ο ποχαῦνο 18. Ἰυϑὺ 1 ὑϊπ 
Πιμδὔϊη : ἐφ} ἐδὰ 60 ἢ0)ὰ γι} πιέίω;. 

Τοϑιῦῖνο δα ποχαῦϊνο βία θιμϑιίΣ 
ΔΓῸ ΘΟ οα δ. 6, ὃ ; 1ϊ. 4, 27; Υ΄ 12. 
0]. 1. 3,) 5, 20; 11, 25; 11. 16 (20). 
ὁ θεὸς φῶς ἐστίν] 2265 ἐμ 69 0... 

αυώ ἐξ ἐϊσἠέ, ἼἸιο βίανομηοηῦ 8 0 
ΔΌΒΟΪΟΙΪΥ ἂἃΒ. ἴο ὑνο πααγο οὗ αοὰ, 
ἀπα ποῦ ΑἸΥΘΟΟΥ ἃ8 ὕὑο ΠῚΒ δούϊοῃ : ἃ85 
ἴο ψ]αὺ 1{6 ἐπ, ἀηα ποῦ 45 00 ψ]αῦ Ηὁ 
αοὐ5. Ιὖ ἴθ ποῦ δα] ὑπαὺ 116 18 ὁ 
Πρ ὐ,, ἃ8. ὁπθ ουμύῦ οὗὁὨ 180, {Π|ΓῸ116}} 
ποι οὐ, ἤγουν Υ̓ Βολλ {ΠΠπ|0} 1 0]0}] 
ΘΟΠ168; ΠΟΙ ἃριΐῃ, παὺ 110 18. “{ἰπ0 
Ἰσ ὐ,᾽ ἀ τϑϊαθίοι ὕο ογοαίθα θοΐη95. 
Βυΐ ἰὑ ἰ5. Βαϊ ΒΙΏΡΙΥ “19 15 Πρ}, 
Π0Ὸ0 ψογὰβ τὸ ἀοϑίσῃοαὶ ἰο ρῖνθ τ 
βοῖῃθ δοποθρύϊοι οὗ Η]8 δοίη. Οὐ}. 
ῬΠΠΟ οι). ἷ. Ρ. 632 πρῶτος μὲν ὁ 
Θεὸς φώς ἐστί...«καὶ οὐ μόνον φώς ἀλλὰ 
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καὶ παντὸς ἑτέρου φωτὸς ἀρχέτυπον, 
μᾶλλον δὲ ἀρχετύπου πρεσβύτερον καὶ 
ἀνώτερον.... 

ΤῆὰΒ ὑΠ0 ῬὮΓαΒΘ 18 αὖ ομοο ἀἰβὑϊπ- 
δυϊδιοα ἔγοπι ὑπ0 οορῃδῖθ ῬΠΥΆΒΟΒ 
ΜΠ ]0ἢ ἀτο ἀοβηθα ὈΥ Βοιὴθ δά αἰ ίοη ; ἃ8 
ΏΘῺ ΟΥ̓ΘΑΙ]ΟΉ,80 [ᾺΓ 88 1 ΒΔ δ  οβίδ- 
ἰΐοη οὗ ὑη6 ᾿1ἴο οὗ ὑ!οὸ ῆογά, ὑἱιαΐ 18, ἃ8 
16, ἴθ. Βροκοῆ οὗ ἃ8 Ὀοίῃρ “ἐλ 
ἔϊσὠΐ φῇ ἠιθη,᾽ (δ οἢὴ 1. 4 ἢ): οὐ βοὴ 
“ἐἠό ζσλι, ἐδ ἐγιο ἐλί, κολϊίολ, {σλί- 
θἐἢ, θυ ΟΥ̓ ἠϊώη᾽ 18 ΒΡΟΚΘη οὗὨ ἃ 8 “ σο᾽- 
ἐη ἵηίο ἐδ ἐιὐογίἀ᾽ (Φ οἴ 1. 9; ΘΟΠ]Ρ. 
6.11.8); οὐ σοη ΟΠ Υἰβύ---ἰο [πολυ παΐθ 
Λ͵οτα---ἀοοίαγτοα ΠΙπιβοὶ ἰο Ὀ6 “ ἐλ 
ἰσλὲ 7 ἐλ τοογία᾽ (δον Υἱ]]. 12 ; ἰχ. 
5; ΟΡ. χὶΐ, 46); οΥἡ “ἰ}6 ἐΐργμ" 
(Φοη 111. το ἢ, χὶϊ. 42ς ἢ}; οὐ ψ]6 
ΟἸυἰβυϊδη8, ἃ8 Γορυοβοιηίϊηο ΟἾγἰϑῦ, ΔΓΘ 
οὨ] 9 ὉγΥ Πμὶ “ἐμ6 ζσλξ ἢ ἐδ6 
«οογἰὰ" (Μαίί. ν. 14). 
Ου (πο οὐδοῦ μαπὰ [Ὁ 18. ΟἸΟΒΟΙΪΥ 

ῬΆΓΆ]]6] τ Ὁ ὕνγο Οὐ ΟΣ ῬὨγΆΒ08 ἴῃ δὺ 
Ψο 8 νυιθηρθ ἢ} 10} ἃ τχαϑί 
Ρὸ σοιηραϊ θα δὰ οομ ἱηοα : αοα ἐδ 
δρὶγὶξ (Δ οἰχα ἷγ. 24) δηὰ αὐ ἐδ ἰοδό 
(ο. ἶν. 8, 16). 

1Ὸ ἃ οογίαϊη ἀσρσύθο {{Π|18 ῬὮΓΑΒΘ 
πἀηϊύοθβ {0 ὕνγο οὐοῦϑι 10 πο] 168 
ὑπο ὑπουρὺ οἵ ἱτηδύουϊα ἰῦν, ὙΠ10}} 
ἤηα8 105 Ἰηοϑὺ οοιρ]οῦθ Θχργοββίοῃ ἴῃ 
ὕὸ 1άθα οἵ " βρί γ᾽ ἀπά ὑλιαὺ οὗ " ἀΠξι- 
ΒΙνΘΏΘΒ58 Μ 10} Πμα15 18. τηοϑὺ ΟΟη]- 
Ῥ]οο οχργοβϑϑδίοι ἰῃ ὑπο ἰάσα οὗ “]ονθ.᾽ 
βαὺ ὕο ὑ]λ686 (Ππουρὶι8 10 αἀἀ5 ὑμο86 οὗ 
ῬΌΓΥ ἀπά ρουυ, νοι ἅμα ὑποῖγ 
"οϑῦ ΘΟ ρ] οῦθ ΟΧΡΥΘΒΒΙ0} ἴῃ το] υ]0ὴ 
ἴο 118} ἃ8 [10 15. 1ὴ 86 ἰάθὰ οὗὨ “ἢγο᾽ 
(Η6}. χὶϊ. 29). 

ἴῃ ογάοῦ 0 ομξονῦ ἰηΐο 116 πη οδῃ 
οὗ {πὸ τουοϊαθίοιυ ρίνοη ἰὼ 06 νΟΥὰ5, 
10 18 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ὑο ὑλκθ Δοσοιηῦ θού]ι οὗ 
ὕ0 ὈΙ ΠΟ] ἀρρ οι ύΐοι οὗ ὑὸ ὕδυπὶ 
Πρ ν᾽ ἀπά οὗ ὕπο ὑΠουρ}ῦα Υ}}16}} ἈΓΘ 
πα ΧΆ} ΪΥ δυσρθϑυθα ΟΥ̓ ἃ Θὐῃϑιἀογα []0ὴ 
οἵ {Π|ὸ παύαγο οὗ Πρ}. 

10. οδοὶ χορίοιμ οὗ Ὀοΐηρ "Πρ χο- 
Ῥγοβοηΐβ {110 ποΡ] δύ τηδη ϑβίαθίοη οὗ 
ὑπᾶῦ ΘΠΟΡΡῪ ο ψῇίοϊι 10 18. ΔΡρ]]64, 
ῬΠΥΒΙΟΆΠΙΥ “Πρὶν ἡ φα θοα ἶο8. (9 1ᾶάθἃ 
οὗ βρ] θη ἀου, ΝΊΟΥΥ : 1 0]]ΘούιΔ}}}7 οὗ 
ΤΥΌ ἢ : ΤΔΟΤΔΙΪΥ οὗἁ ΒΟΙΣη688. 

ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΝΤΙΚΕ ΟΕ Κ5ΓΤ Χ90ΗΝ, [1 ς 

Αρσαΐη; ἴῃ υἱγίαο οὗ Πρ ὐ, 16 δηὰ 
δοίΐοθ. Ὀθοοπιθ ροβϑὶ 16. Πρ ΤΥ 
Οχἰβὺ οἷοβο Ὀθβἀθ ὰβ δῃᾶ γοὺ γΘ οὔγ- 
ΒΘΙΥΘΒ. 0 ἴῃ ἀδΥηθ688, ΜΠΟΪΥ ὉΠΟΟῊ- 
βοίουϑ οὗὨἨ 18. ΡΥΘΒΘΠΟΘ, ὉΠ]0Β58 80Π1Θ 
οὈ͵θοῦ ἰπὐούγοθο δηὰ 1056}7 ὈΘοοτὴΘ 
ΥἹΒ 1 010 Ὀγ γοβοούπρ ἰαο ΟἿΥ ΘΥο5 ὑπαὺ 
ἢ ἢ. 6 δὰ ποῦ ὈοΐογΘ βθθη. ΟὉΠΙΡ. 
ΡῬΏΠῸ ἀ6 ρώτα. θὲ ρώη. ἰὶ. 4τῈ ὁ θεὸς 
ἑαυτοῦ φέγγος ὧν δι᾽ αὐτοῦ μόνου θεω- 
ρεῖται. Ὧδο 4180 ΓΒ. ΧΧΧΥ. 1ὸό. ΑΒ 
᾿ἰσἸν 10 σαποῦ θαῦ ρῥγοραραΐθ 1086]; 
Δ, ἃ8 [ἊΓ ἃ8 18 οὐ παύθγο 18 00η- 
οοΥηΘα, ργοραραΐο 1086} [πὲ ποὰῦ Ὀοππὰ. 
ΑΙΙ ὑπαῦ ᾿ἰπ 108 18 ἀλΥ ΚΉΘΒ8. 

Τῦ τυυϑὺ ποὺ ΒονοΥο ὈῸ ϑυρροβοά 
ὑπὰὺ ἴῃ Βροικίηρ οὗ αὐ ἃ8 “Ἰρλιυ᾽ δῦ 
0]. 18 ΒΡοιΚίηρ πιθίαρ ΠΟΥ ΘΔ ΠΥ, ἃ8 1 
ΘΟ “Π σὺ τ γ0 6 ΤΟΔΙΥ ὑὸ 
ψ ἢ ἀοα 15 κοιοα, Οἱ {ἢ6 6σοη- 
ΤΓΆΓΥ δΔΟοογάϊη ὧοὸ 118. ὑπουριῦ ἐῃθ 
Οὐγύ]γ Πρ], νυ 0} ἃ}} 108 ἀϑβοοίϊα 108, 
ἷν θαῦ ἃ γοδοίίοι ἴῃ ὑπ 6 Πηϊο πὰ 
ΒΘΏΒΙΌ]0 νον Ἱὰ οὗ ὑΠ|ὸ Πρυ Ων Ἰϊσ ὗ, 
ΤΠ ΡΟυρΊι ὑπὸ γοοούϊοι νγὸ Υἴ86, δοοογὰ- 
ἴῃρ ἕο οαν ΡΟ ΟΥ, ὅο {110 γΟΆ ΠΥ. 

ΤΙἷβ Ὀοίηο 80, ὑπ ἀθϑβουὶρύϊοῃ οἵ 
ἀοά ἃ5 “ΠΡ 0} 15 δυυαὰ ὕο ὈΥΐηρ ὈΘΟΥΟ 
Ὁ5 ὕ6 σοῃοορύϊοι ὑΠῶὺ Π16 15 ἰῃ Ἡ]ηι- 
Β0]Γ ὈΠΆΡΡΓΟΔΟΙ 10, ἰμδηϊῦο, οἸμηὶ- 
ῬΓοβοηΐ, ἀπο Δ ρΡΌΔὉ]6, {80 βοαγοο οὗ 
Ἰο, οὗ βαίοιυ, οὗ ὑῃ9 ὑγδηβῆσαγαίοι 
Οὗ 81} ὑηρ 8. 
Αμά γοῦ το γ0 ὑπδη {19 {16 ῬὮΓΑΒΘ 

5 ἃ αἰγοοῦ ὑραγίηρ ἀροὴ {110 660- 
ΠΟΥ οὗ οαἀοιηρύϊοη. 10 ᾿π|0}168 ὑπαὺ 
ἀοὰ ἴῃ Ηἰϊπιβοὶ ἢ ἰβ. Δβοϊαὐο! Υ ΠΟΙΥῪ ; 
πα αὖ {0 βαηῖο ὑπη6 {πδὺ 10 18 Η8 
Ὠδίαγο ὧο 1ῃλ)ραγύὺ 1180} τϊυποιῦ 
Ἰϊηλϊῦ. 

ΤΊο ἢγβὺ δοῦ οαΥ 65. 1} ἰῦ 09 
σομα!οι οὗἨ ἁ 1λι}5 [6] Οὐ ρ ὙΠ ἢ 
ἤτω. Το βοοοηά ἴχοῦ βυρροθίβ ὑπαῦ 
Ηὸ Μ}}} Ὠλαϊκθ ΒΟ0}16 ὈΥΟΥ Βίοη [Ὁ ἐδ 
γοἀθηρύϊΐζοη δηα δὐοηθηιοηῦ ΟΥ̓ Ἰηλη 
ἔΠοπ, ἴῃ Δοοογάδπμοθ ὙΠ {10 ΡὰΓ- 
Ῥο80 οὗ ογθαίίοῃ, 

Τ1|6 γονοϑἰαὐϊοα οὗ ὑπμ0 Ὑογά, {ὁ 
1ἴο, οὗ “Ψοδβαδ. {πὸ ὅθι οὗ αοἀ;, ἢ1]- 
ἢ. ἐμ οοῃμαϊμίυμ ἀπά {16 μορο. ἘΥ͂ 
{}15 8 ὩρΡΡΙΘὨομα ἴῃ 11 δ ]ηΘΕ8 
ὑμᾶὺ ἀοά 15 ᾿ἰσ ιῦ, Β01οοχημααηϊοαὐϊηρ, 



Ι. :] 

πα ἰκίηρ {πὸ ἀλυκηοβ5. 0610 ἴο Ὀ6 ψῃαὺ 
ἰῦ 18, ΘΟ] ΘΙ ρ 6 ἀαγ Κη οΒα, Μ 110 
ΠῸ οἰαίμιϑ ἴγθὴλ πὰ ΘΟ] Θίο 80] - 
ϑυγΓΟΠἀοΥ 10 [Π|8 ᾿π!]Π 6 Π06. 

ΗογοΊ]οΙ ἃ8 ἢ ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ΟΥΠΟΥ ΡΪδοούῃο 
γογοϊαξίοι οὗ {πὸ μαὐανο οὗ υά 18 ποὺ 
ἃ Βα ΙΒ χοιίοι, οὗ βροσα]αῦνθ αιιθϑίϊοι- 
98: ἰὐ ἰ5. τὸ στουῃά νου οὗ ργαούϊοι] 
γΘΒ 08. 

(Ἰἰοι ἐς ἰἰσλέ : ὉΒΟΥΟΙΌΟΤΟ Ἰη 6 Ὠγυϑὺ 
ψὰ Κ τὰ ὑπὸ Πρ], 

(Ἰοώ ἐδ δρὶγ δ: ὉΠΟΥΘΟΥΘ 0 πιυβὺ 
Δ ΟΥΜ Ρ 1ἢ ΒΡ υἱῦ (ΤΌ ἱν. 24), 

αἸοα ἐβ ἰοθθ: ὑπϑυοΐογο ὑ}6 πηδῃ]- 
[οϑύαυϊοι οὕἸονὸ 18. 0Π| 0 ϑίσῃι οὐὁἁἩ αἀἰνιιο 
ΟΠ] 8}}}0 (ἐν. γ, 8, 16). 
ον». Η οὐ, χΙΐ, 20. 
δου ΑἀΟΙομα] Νούο οἡ ἶν. 8. 
ΤῸ ΡΌΠΟΙΑΙ ΟρΡροκὶ οι, οὗ Πρ ἀπὰ 

ἀλυκη όσα, ὙΠΟ. Οσουσα. {Ππροϊρ]νομὺ 
11} δουρύαχο, ἃ5. δῃγοπρ οι 4}} Πἰπογὰ- 
ὕπγο, ἴῃ 108. ἸηΔ 0] ἃ ραν ἃ] ἀρμ]ίοι- 
ἰΐοη, σίνοϑ ΔἸ] μὰ] πιδαηίῃρ ὑο {Ππ|0 
ΠΤ 

Οἰμσσον 47 αἰογογ 2 
7 σλξ, 7)αγ λοδ. 

{γπ0}} [ΒΟ οοὰ. 
δορὰ ΟΥ]]. 
7Ὸγ ΒΟΙΤΟΥ͂Ν. 
Βίοις ῬΟΥῚ], 
10 αἰοα ιν. 

Οομιραγο Μαί. ἱν. 16; Π0Κθ 1. 79; 
χὶ, 45. ἢ, ; Φοἢη 111, 10, 20; 1 Ῥοί, 11,0 ; 
2 ΟὐΥ. ἰν. 6, νἱ. 14; 15. χχυνὶ. α (πὰ 
Παρ] 5 ποΐολ, 

καὶ σκοτία... Το ΠΟῊῦ ]οἷν αοά 
ἶᾳ, 8. ᾿πεἶζο, ἀμ δουπάοα ὈΥ ΔΎ Οἱὐ- 
᾿ἴπο, διὰ ρβοϊαύοὶ Υ ρασγο, [1ὑ [ΟΠ10ν}8 
ὑδμαὺ 4}1 ὑπαῦ 15 ἴῃ ἀλυκο55, ἃ}} {Π Ὁ 15 
ἀλυκηο88, 15. Θχοϊιἀοὰ ἴγοὴὶ [ΓΟ] 510 
ΜΠ ἢ (Το Ὀγ ΠῚΝ ΝΟΥ παΐατο, ἼἼ]ΘΥΘ 18 
πῃ Ηἰπι πούμίῃσ τ] ἢ ἢ 8 ΔΙ ὧο 10. 
[ βροκκίηρ οὗἩ “᾿ἰσῃδ’ ἃὰ “ ἀλη- 

ΠΟΘ᾽ ἐῦ 18. ργοῦλὉ]9 ὑμαὺ δῦ Φοῖαι πδὰ 
Ὀοίογο ᾿ΐπὶ {Π|ὸ Ζογοσβίν λα ἘΡΘΟυ]ὰ- 
ὑϊοπϑ οὐ 6 ὅνο ορροβίηρ βρ]γ ὑπὸ] 
ΡΟΥΘ 10 ᾿Παθποοὰ ΟἸιυἸβίϊλη 
Ὁπουρ]ῦ αὖ ἃ ὙΟΥΥ͂ ΘΑΥΥ ἀαίο. ΟὐὨ}. 
1345}}1465, ὕγασηι. αϊάδπι οὐΐηι [θὰγ- 
ὈΔΥΟΓᾺ1] ἀἸχογαηῦ πὶ 8, ομπίαι ἀπ0 
Θ5886 ατῖθαβ θοηδ οὐ πη ]8 ἀββοοίνουιιηῦ, 

Ἃ,, 
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͵ρ88 ἀϊδσοηξοβ ἰἰζΐα. βίη ἰμ 010 Θβ80 οὐ 
ἱηροιίω: ἃ δῦ, ἴῃ ὈΥΪΠΟΙΡΙ 15. ἸΆΘΘΠΙ 
[υἶθδθ ἃ0 ΟΠ ΘΌΤΆΒ, αἴ ΟΧ ΒΟΙΉ ΟΡ 58 
ΟΑϑΟηῦ ΠΟῸῚ ΑἸ 6580 αἀἰσΘθα (0 
ἴγοη. δύϊογοι ἱ. μ. 901), 

2. 7.6 γοζαϊίον, 4 ἠνοη ἰο οἰ. 

ΤῊο γονοϊαθοι οἵ ν]ὰῦ αοά 15 ἀθ- 
ὑδ 68 Π]ΔΠ 8. γΟ]αὐϊοι (0 1Π|π ; [0] 
10 15. βϑ)οα ἐῃαῦ ΤγΔ ἢ ἸΚΠΟΒ. (ΟΥ̓ δ 
Κηον) ψ]ιαῦ πο 1.1 1561} 8. ἰῃ ἱπιΒ6 {, 
Τηιο ἀοοϊαγαξίο οὗ {110 μη] ΒΥ οἵ 
(ἀοά ὑμογοῖογο γαΐβοϑ ὑΠ0 αποβίϊοι οὗ 
ὕΠὸὺ ῬΟΒΒΙΟΥ ΟΥἨἠ πλ}} 3 [Ὁ] 81} 
νυ πὰ ; οἵ {116 ῬΟΒΒΙ ΟΣ] ὑγ, ὑῦ 15, 
οἵ {Π|Ὸ []Π]χομῦ οὗἩ {Ππ|ὸ Αγ οΒ.10᾽8 Ῥὰγ- 
ῬΟΒο (0. 3) ΠΟ οαμ {Π|0 ὨΟΒΒαΡῸ 
“αὐ ἐς μίγμα ἴβαιὸ ἧ ον σοηι- 
μι ηΐοη αοὐὼ ἰδα ΜΔ δο} αὐ κεἰ 
718 0) “7658 Ομ» ἰδ ὃ Τὸ ΔΏΒΝΟΣ 
᾿1ο8, ἃ5. ΜὙῸ ἴᾶνο 560 ῃ), ἰὰ {16 [Δοὺ {πὰ 
1ὺ 15 οὗ ὑπ6 οβϑϑοῆοο οὗ ᾿ἰσ ἢ σπαίαγο ὕο 
Ομ ληϊοαῦο ἰΐβ91. ΤΠὸ ὑγαθ 8Β0η80 
οὗ νιὰῦ (ἀοά 18. ἰΚο8 τι οὔῦ οὗ οἱ!- 
ΒΟΪΝΟΒ, 
γγΟ]ΟΟΠ16. 111; ἀπ 5ὸ γοἤοουίηρ 115 
ΒΊΟΥΥ ΜῸ Ὀοοοιη κὸ ΠῚ (2 ον. 1}. 
18:1 Φοϊμηι 111. 2). 
1ῦ {118 “ἈΒΒΙ Πα οη ἰο Οὐ’ 

(ὁμοίωσις τῷ θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν) τὸ- 
αυϊγοϑ ἃ ἔγκ χοσορη οι οὗ ν]αῦ 
νγ6 ἃγο. δύ Δοόϊιιν ὑΠπογοίογο ΘΟ ΠΒΙ ΔΟΡᾺ 
86 ὑΠγῸο 186. ν᾽ 8. νι ἰοἷλ Ὠ]ΔΠ 15 
ἐρηϊρίοα (0 ἰακὸ οἵ ᾿νἰϑ. μοβιθίοη, 
ΠΙᾺΥ ΔΟῸΥ {Π|6 τολ] ιν οἵ βίῃ (6, 7), οἵ 
[ἰ8 ΓΟΒΡΟΠΒΙ ΠΥ ἴον 8. (8, 9), οὗ 
6 [κοῦ οὗἩ δῖ). ᾽ν 118. ΟὟ Ομ56 (10). 
ΒΥ ἀοϊπρ ὑπῖν 0 τη κο8. [6] 6}}}}} 
ἢ Αοα, ἃ85 10 8 υδθὰ τηδᾶὸ 
Καονη, ΠΠΡΟΒ51016 ἴον ᾿ηβοῖ. Οἱ 
080 οὔον μαπά, (Δοὰ [18 Ὡλά0 ῥγὺ- 
νἰβίοη ΤῸ {86 το] βαθίοι οὗ (6 ]ον 81} 
᾿ούνγοσηῃ 1Π}50} ἀηα τηλὴ ἴῃ Βρ106 οἱ 
51}. 
Π6 σοπέγαβία ἃπΠαἃ ΘΟΠΒΟΘΙΘΠΟΟΒ 

ἱηγοϊνοά ἴῃ {}}18 νἱ θῖν οὗ Ὠ)Δ}}}8. γ ] αὐ] 0}} 
ἰο αοά οἂπ Ὀ6 μ]αοοί ΟἸΘΑΥΥ ἴῃ εἰ 
Βυτ ΣᾺ} ΤΟΥ : 
1ἰ ψὸ ΒῈ.ὺ 6 πᾶγὸ [ΟΠ ΒΡ ὙΠ 
ΠΩ ἀμ τα] ἴῃ 086 ἀΆΓΚΙΟΒΒ, 

γὸ ἐΐα, θὰ 
ψ6 ἀὦο πού {86 ἐγη}. 

4) 
“- 

-- 

Π16 ρίνοα {{π|50}[: ψὸ τηπδὺ ἢ 

ἢ ἀπ οὐ 

; 

! 



ιὃ 

3 »} 3 3 “ 9 ᾽ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ οὐδεμία. 

ΤῊΒ ΕΙΒΒΤ' ἘΡΙΒΤΙΕ ΟἿ 51 950}0ΗΝ. [1. ὅ 
3 3 ε] δ᾽ Εὰν εἴπωμεν ὅτι 

2 ΄“- Ὶ “ι Κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περι- 

οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ Β τὴῦ ἴμοὸ: ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν ς᾽ δ ΔΟῸ γᾷ. 

[{ τὸ ΒᾺ. 6 ΠᾶγΘ ΠΟ δἷῃ, 
τ αδφοσίθο οἰ γϑοῖτος πὰ 

{Ἰιὸ ὑγα ἢ 15. ποὺ 1ῃ 8. 

ΤΙ νγ»Ὸ ΒῈΥ γἷὸ ἢὰγθ ποὺ βἰπηθά, 
ψὸ ἡιαΐθ Πίην α ἰΐαν νὰ 

1118 νγοτὰ 15 ποὺ ἴῃ 8. 

Οἱ {πο οὐΐιον μαμὰ : , 
Ιζ νὸ ναὶ κ ἰπ ὑμ0 ΠΣ] ὖγ ἃ8. ΠῸ ἰδ ἢ 
{ἢ 1], 

ὸ δᾶνο [6]]ΟΝ Β.Ρ ΟἿΘ 
ΜἰΟ ἀηοίϊιον, δα 
{86 Ὀ]οοα οὗ Φ68ι85 1118 

δου οἸθδηβοίῃ 18 ΓΟῺ 
8}] 5[ῃ, 

Τἴ γ͵ὸ ΘΟ ἴθ 85 ΟὟΥ 8108, 
16 15. [αἰ Ὁ} ἀπὰ τιρ]ῦ- 

ΘΟΙ8 ἰο [Οὐ ρῖνΘ ἃ8 ΟἿ 
815, ἃπὰ 
ἴο Οἰθάη89 18 ἴτομλ ἃ}]} 
ὉΠυρ ἢ ΘΟΙΙΒιΝΟΒΒ, 

ΤῊ ὑμὶν οονύγαβῦ Ῥάβθ68 ἰηΐο ἃ 
ἀἰθδογθηῦ Τογι (1. 1 ἢ). 

ΤΊ6 ψῃ0}]6 ἀοϑογίρύϊοη ΤΘοα ἕο ἐΠ0 
σΘΠΘΙΆΙ ΟΠΔΡΟΙΟΥ ἃπαὰ ἐοη]ΟὙ οὗ 
᾿ϊἴθ, αινὰ ποῦ ὕο ὕπο ΔΌΞοϊαῦ 6 ΓἸ δ χομῦ 
οὗ ὑπ οἰιαταοίον ἴῃ ἀοία!!, 

ΤΠὴ6 ΡῬΓΟΡΊΟΒΒ ἴῃ ὑΠὸ Ἑἀθνοϊοριηοιηῦ 
οὗ {π6 ὑμουρηῦ 18 ΟὈνίοι8 [τῸπὶ {Π0 
ΡΆΓΔ]]Ο] 818. “ο 116, ἐνγο ἀσοαίγθ 
ΟΌΥΒΟΙν 5, ἐὺ λαὸ Ηΐη ἃ ΠΥ: τὸ 
ΔΥῸ ἴαἶβ6, ὑπαῦ 18, ο Ογ ονῃ Κηον- 
Ἰρᾶσθ; ψ)λὲς Ῥοηϑαο οαγβο να ὑπαῦ 
[Δ]86 004 18 ὑγαΐ ; γὸο αἀΔΥΘ [0 856} οΟἹΓ- 
Β61γὸ8 αῦογο αὐ, Αμᾷὰ δσαίΐη; “ψὸ 
αἀο ποὺ {6 ὑγαΐ, “Τα γα ἰ5 ποί 
ἰῃ ι5,᾿᾽ “1185 ψογαὰ 18. ποὺ ἰῃ αϑ΄: ν᾽ 6 
ἀο ποῦ ΟΔΥΤΥῪ ἰηΐο δοὺ ἐπαὺ ΨΏϊΟΝ Μ᾿ 
ᾶγθ γΘΟΟπἢΪβοα ἃ8. ΟἿ Τα] ρ Ῥγ]η- 
αἶρ᾽θ; {16 ΤΊΆΟΝ, (0 ψΒ]Ο ἢ ΘΟΠΒΟΙΘΠ6Θ 
ὈΘΩΥΒ ΜΣΟΏΘΕΒ, ἰ8. ἢοὺ ὉΠ6 Βρηϊηρ ἃηᾶ 
Ιανν οἵ οἂὧυὖ Ὁ. ψ͵δ ἤᾶνο Ὀτοίζκοη οὔ 
ΟἿ Υἱύα] σοπηθχίοι ψἱῦ ὑῃ6 Τυαδῃ 
ΜΏΘη Ὁ ΘΟΠ]ΘΒ 0 8 8 “9 Υογα οὗ 
ἀοᾶ’ νιν ἃ ῥγδβϑιῦ, ρουβοπαὶ ἔυγῸ6. 

ΟὐοΥγεβρομαϊηρ 0 (8 στον οὗἉ 

(Ἰβομοοά τὸ Πᾶν ἃ Υἱοῦ οὗ {ἢ 
ΘΘΠΟΙᾺΙ ομαγδοίθ οὐ {Π|Ὸ ΟἸινβεΐλη 
Ἰϊ{9, ἃ 16 οὗἉ Βρί γύας] [0] 8} ἃπα 
Βιπου οι ίοη ; δηὰ ὑπθη οἵ 1(5 ἀοία!]οὰ 
το ] ἰβαϊίοι ἴῃ βρὶΐθ οὗ Ῥαυ 1] ΓΠΌΥΘΒ. 

6. ἐὰν εἴπωμεν͵][ δύ «“011π οοη- 
ΒΙΘΥΒ ΟὨΪΥ ὑπὸ ολδθ οἵἨ ΡΟ ΒΒΙΠΡ᾽ 
ΟἸινἸϑθλη8, [ἢ ἀοίηρ {}}1}8. 0 πη 08 
"1 186} ἢ ὑπυ89 ἡ οι ἰὸ δα- 
αἀΥ̓ΌΒΒΘΒ ; ἃ γϑοορ 568 ὑπὸ Τοῦ ὑΠαῦ 
Ἰὸ ὯῸ 1085 ὑμδῃ ᾿γ18. [6] ονν- ΟἸΥἸΒυ Δ Π8 
Ἰιὰ8 ο συαλγὰ ἀρσαϊηθϑῦ ὑ}}0 ΤΟΙ υΔ ΟΠ Β 
ἴο Ὑ1116}} {Π0 ΦΠγῸΘ0 ὑγρ65 οὗἨ ἴ]50 ἀο0- 
{γ}Π6 σΟΥΤΟΒΡΟΙα. 

ΤΠ|10 οχαοῦ ἴογηι οὗ οχρυοβϑίοη (ἐὰν 
εἴπωμεν) 18 Του ΟὨΪΥ πῃ 0Π|8 Ῥαββᾶσο 
(ον. 6, 8, 10 ; Θ0ΠΊΡ. ἱν. 20 ἐάν τις εἴπη). 
10 οοπ θην αῦθϑ ἃ ἀϊἰγοοῦ ββουίίοη οὗ 
0}}6 ΒΟΥ͂ΘΓᾺ] βία οι θη ῦϑ, ἀπ ποῦ ΒΠΏΡ]Υ͂ 
{86 πηοπία! οοποορίϊοη οὗἉ {]ΙΘη]. 

ὅτι) ΤΊ|16 φρᾶγίΐοϊο μογθ δὰ πῃ Ὅῦ. 
ὃ, 1Ὺὸ Β6ΟῺ5 ὕ0 ὈῸ τοοϊανο, ΟΡ. 
11. 4; ἵν. 20; Ψ0}1π]. 20, 32 ; ἴγ, 17, 

25; Υἱ. 14; ΥἹἱ]. 12; ΙΧ. 9, 23, 41. 
κοιν. ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ] εοὐἱν Πίηι, 

.. 6. ψιῖῦ αοα (νὼ αθλιοῦ), το ΒὰὉ- 
θοῦ νι μΐοὶι ᾿πυπιο ἸἈ 6 }}. μγοοΘά 68, 

Τ116 βύωθοπηθηῦ 158. 116 ΒΙ 016. .8801- 
ἐΐοι οἵ {116 Θ]ογηχθηΐ οὗἁὨ {6 ὈΥΪΥΠΘΡΌΒ 
οἵ ὑὸ Ονϑυϊδη 1410}, ν.. 3, ποίθ: “1 
ΜῸ οἸαῖγα ὅο ᾿ᾶνο το θα {ἢ οπά οἵ 
Ομτιϑυϊαη οἴοτί...) 

καὶ ἐν τῷ σκ. περ] Το οοπιραίϊ- 
ὈΠΠῸῪ οὗἁἨ πα ἘΠ ΌΡΘΠῸΘ0. ἐο πογα] δοίΐοη 
ὙΠ 016 Ῥοββοββίοη οὐ {γ6 1 ἢ ἢ 
Ὀσοι πιαϊηξαϊποα Ὀγ Θη δἰ βὺβ ἴῃ 8]}} 
{}π168 οἱὗἉ το] ἴοι οχοϊὑθηλοῦ. ΟΟἸΉ. 
ὁ. 11. 4; ἢ]. 6.;.2 Δο νη 11. 

ἘῸΥ ΘΑΡῚΥ ΤΌΤ οὗ {Π6 [1]86 ἐδβοὶ- 
ἱηῃρ 860 Ιχθη, 1, 6, 2; ΟἸοια. ΑἸδχ, 
ΘΊΟΊ. 11. 4, ἐδ 31 ἢ; ς 8 40, ΟὈΙΡ. 
{40 Ὁ. 4. 

ἐν τῷ σκ. περ.} τδαῖξ η, ἐδ. 6 ὅα7}- 
688, ΟΠΟΟΒ6 ἃπά 80 {Π|6 ἀδΙΪΚΠΘΒ8 
ἃ8. ΟἿ ΒΡἰ ΓΟ οὗ δοίΐοηῃ, ΤῈ 4168- 
ὑΐοι 18 ποὺ αἱγοοῦγ οὗἨ 0 βρϑοϊῇς 
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κι ρ,»͵ Α ΄Ξ ᾽ πατώμεν, ψευδομεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν. 

3 νι», ““΄ἷ΄ὯὮἷ - ᾽ 2 ᾽ “- Τἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατώμεν ὡς αὐτὸς ἔστιν ἐν τῷ 
έ 

ΟἸδΡΔΟἴοΥ οὗἨ βρθϑοῖὰὶ δοῦβ, Ὀὰὺ οὗἁἨ {110 
Μ]1010 γαρίοη οὗ ΠΠ|ὺ οαὐναγα ἀπα ἰμ- 
ψγαγὰ, ΤΊ]Θ ἀμυϊζηθθ5. (τὸ σκότος) [8 
{π0 ἃρβοϊαΐθ ορροβίίο οὗὨ “ὌΠπ6 ἰού. 
[Ὁ οἰνοοβο {118 ἃ5. ον βρδοῦο οἵ τππογὸ- 
γτὴοηὗῦ 18. ΠΘΟΘΒΒΆΥΠΥ ὕο Βἰνιὴ {6 Οὐ 8} 
ψὶ αοα. Ρατὺ οὗ {πὸ ὑπουρὶὺ 1- 
οἰπαἀοὰ ἴῃ “να κΚίηρ ἴῃ (ἰαΥ ΚΙ ΟΒΒ᾽ ΤΔΥ 
00 δχρύθθβοα ΟΥ̓ Βα ηρ ὑἸιαῦ γγ6 Β60}ς 
[ὁ Ἰιΐάθ ρμαγὺ οὗὨ οἷ 1νοθ ΠΡΌ Οἱ- 
80 γ68, ἔγοηι οὐ ποῖ ουν, ἴσοι Αοά, 
Οοιμρ. Φοϊῃ 11]. 20. 

που ὑπο Ῥηγαβο 8566 18. 1χ. 2; Ζο ἢ 
ΥἹ}}. 12 (ἐν τῇ σκοτίᾳ). Οὐρ. Μαίί. ἱν. 
ι6; 1μκοὸ 1. γ9; Ἰοη!, ἰΐ. 19. Σκότος 
ΟΟΘΌΥΒ 1 δῦ Φολη ΟὨΪΥ ᾿ογὸ δια Φύ0} 
111. 10 ποίο. 

1716 Ἰπηλρὸ οὗ “να κίηρ, γοϑύηρ οὴ 
ἴπ0 ΟΙα Ἰβίαηχοιῦ 217, 1ΧΧ. περιπα- 
τεῖν, θα, ποὺ ἴοι ΔρΡ]Ποα ἕο οομαά ποῦ 
ἰῃ ΟἰαΒ516 4] υυυύουβ, θιι0 18. ΘΟΠΊΠΙΟΙΝ [ἢ 
δὺ Φοια πὰ δύ αα]. 7]ιὸ ψογὰ ἴα 
ποῦ ἰοαμπα ἴῃ {1118 Β6ηΒ6 ἴῃ δὺ ΦΔΠΙΟΝ 
ΟΥ δῦ ΤῬοίοΥῦ, ἀπᾷ ἴῃ ὑπὸ ΑΥὐὐπορῦϊο 
δτοιρ οὗ ψΥ 5. ΟἿΪΥῪ ἴῃ Ματὶς νἱ]. κυ ; 
Αοἱβ χχὶ. 21. δὺ Δοίιη, 1 ΠΙΔΥ θῸὸ 
δα 6, ἀοο5. ποῦ 86 ἀναστροφή, ἀνα- 
στρέφεσθαι, Μ)Οἢ ἀγῸ ΘΟΙΏΙ ΘΙ ἴῃ δ 
Ῥοίον.. ὅποι “αἰ Κιπρ ἡ 18. ποῦ ἰο ὯὈΘ 
᾿μηϊτοα ὅο ποτὸ οαὐναγὰ σοημαποῦ, δαῦ 
ΟΟΥ̓́ΘΥΒ ἢ 6 ψ 1016 οι οὗ 11|0, 
ψευδόμεθα...οὐ ποιοῦμεν... 1116 Θ0η}- 

Ὀἱπα οι οὗὨἨἁ {Ππ0 μοϑίύἱνο αινὰ πϑρα νθ 
ΘΧΡΥΟΒΒΙΟῚΒ. ΠΟΥῸ ἀραΐῃ (Ὁ. 5) ὈΓΟΒΟΙ 8 
6 ὑνο 5ἰάθ8 οἵ ὑΐιθ ὑποαρὶθ. Μοη 
ΜΠ 0 ὈΓΟΐΟΒ5. ὑο σομ ἷηθ [0] ΟΝ 5}}}}0 
ψῊ} αοα ψ 0} ὑπὸ οΠοῖοο οὗἩἨ ἀΆΥΚΏ ΘΗΝ 
ἃ ὑΠΟΪΣ ΒΡΉΘΥΘ οὗ Πρ, Δού νΟΙ Υ ΔΙΠΓΏ] 
ψ]αὺ ὑῃΠο. Καὸν [0 Ὀ6 ἴμ]8ο ; ἃ ὁἢ 
0 οὕδιοῦ απ, ΠΟΥ πορ]θοῦ ὕο ΟΔΥΤΥ͂ 
οαὖῦὺ ἴῃ ἀορα νῇῃδὺ {ΠΟΥ οἰδπα ἴο ΠΟ]. 
ΤΙθ ὕνο οἰδιιβοβ ({{6...«ἴ0) ΘογγΓοβρομα 
ΜΝ ὑπὺ ὕνο Μ]ῖοἾ Ῥγοοοὰθ (ϑαψ... 
«ρα ἰ[). 

ψευδόμεθα) ΤΊ] αβδουϊίοη 8. ποὺ 
ΟἿΪΥ ἴμ!80 ἰμ ἔνοῖ, ὕαῦ Καονῃ ἰο 06 
180: Ὁ 8. αὖ γαγίδποθ ὙΠ Ὠ]Δ 8 
παίατο. Οὐταρ. ϑαιποβ 11]. 14. 

οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν ποΝ 
»“ισίηλια οογίϊαίολ Ὑ., ττα εἶο γιοὶ 
ἐν ἐν, (αγὺ να σῖνοθ τεαϊξ μι). 
Ταῦ] 5. ποῦ οἷν ἰὼ ὑπουρὶέ ἀπά 
νοΥὶ, Ὀκ0 αἰπὸ ἴῃ οίίοι, ὁἼὸ ΤΥ" 
(ἡ ἀλήθεια) ν]ΐο.. ὙΘΔΟ 68. ὍὉ0. ΟΥ̓ΟΥΥ͂ 
Ῥαγὺ οἵ πιηδῃ αὔθ --- {}}6 δόὴι οὗἁὨ 4} 
ταῦ “15᾽ --ὐαδὺ ἤπα ΟΧργοββίοι ἴῃ ἃ 
ἴογἢλ ΔΉ Υρ ᾧ0 {Π|0 Μ| 11.010 Δ Π, 
“Ἰ δοῦ,ἡ ἴῃ 616 πογ 8. οὐ Ὑ͵ΜοΠοοίο, 
ἐμ {]ιογοίογο 1 ἀμ. Οὐιηρ. Φοϊμι 
1. 21 ποΐθ ; Νόοῖι, ἰχ. 33 (ΧΧ.). 

ἴῖ᾿ ὕπο ΟἸἹὰ οβυληνουῦ {10 ΡΠ γῶΒο 
(0 ἀο ΠΙΘΓΟΥ͂ Διὶ ὑγι}ν᾽ (ΙΧΧ.) ΟΘΟΌΧΒ 
ποὺ αμγοαποιάγ: (ἰοη. χἸν, 29; 
905}.. 11,14; 2 ὅἴδῃ). 11. 6 ; χν, 20, ἄς, 
Οὐπὐνλδ ποιεῖν ψεῦδος, ΑΡος, χχὶ. 27. 

γ. “ΝΩίπρ ἰὼ 0 ἀαυκηο85᾽ ἰδ 
ἔαύα] ὕο [ΟἸ]ον ΒΡ 10} Οοα, θιὺ βιι6}} 
6 ]]οννβϑΐἱρ 18. 361} ΡΟΒΒ 1019. ΤῚ16 6} γ18- 
ὑϊλ οἂπ ' 18. πιθᾶβαγο 1 αΐο σά 
(ρ]ν. ν᾿ 1); δῃᾷὰ ἃβΒ. ἴὸ θὰ 80, [6 
γΘ Δ 1805 ΓΘ] ον να ὑπὸ Ὀγοίμγοι, 
ὙΠΟ. 18. ὉΠ10 Ὑ]Β1010. βῖσ οἵ 9Ὼ0]10ν- 
88} ψιῦῃ (οἱ. Αὖὐ {πὸ 8810 {110 
ΟἸιν 5. ΒΙοοά οἱσιημδοίς 11πΔὶ ὁ0η- 
δύ ]γ, Δα ᾿ἰ0010 ΟΥ̓ 1 016, ἔγοιῃ ἃ]} 
5. ΤΠ6 οἰοθοα σαϊὸ οἵ ]1{6---ἰλιο 
γα  κίησ ἴῃ Πρ} ΄--οἰς ΟΥΘ ἃμα Π0ΓῸ 
ΡΟΡΘΟΟΥ οἰ οι οα ἴθ ἀθοὰ, Τ17Πιὸ 
ἔα ]αγο τυ οἷν 158 γονθα]ο 1. ὍΠ0 Ργ6- 
8600 οὗ (ἀοά 15 τΤοιηονοί, 

ἐὰν δέ... δυρέ ἐγ τοο τραΐΐ... Ὑ]ΠΘΓΟ 
8. ἃ ΒῃΔΓΡ οοπὐγαβῦ Ὀοίγ ἢ). ὑ1|6. γα} 
Ῥτγοβοβδίοη. οὐ [ὉΠ] ν88 1} ἃ ὦ ρΌΔΙΚΘ 
ἀοῦύϊοπ. κί, βου πρ' ἀβί0 ΠΠΘΥῸ γ᾿ 8, 
ἐγ ̓Ἰεὸ ἀδαΐ ἕμ ἐδ (ἰσλέ... 

ἐν τῷ φ. περιπ.] Ἴο οἱὸ δβοϊο 
Ἰἰσινὺ ἰβ ορροβοά ὑο ὑπὸ ἀμ κηοβ8. ΤῸ 
οἰοοϑο ὑλι ἰσηῦ ἃ8. ὑπ. ρίιογθ οἵ ᾿1ὸ 
15. [0 ᾿ἴνο 8] 0γ0 ἃ5. ἴῃ {116 τον  οα 
Ργόβοηοο οὗ ἀὥο4, ΟὐοΙρ. 15. 1]. ς; 11..4. 

Θοά ἐφ κι {πὸ ΠσῚῦ ἀρβο αἱ ἀπ 
ἘΠΑΪΓΘΥΆΘΙΥ : Τὰλῃ ΤΔΟΥΘΒ ἴπ ὕπο Ἰισῦ 
ἴγοηλ βίαρϑ ἴο βίαρ!Ἢ ἂἃ8Β 0 Δι ιν Ά 008 ὕ0 
{π6 ἔμ |π688 οἵ 5 στον; ἀπ πη 101 
{86 φοὐίοι οὗ ὑπὸ σιν πὸ 18. ΒΙΠΙ801 
ἰγαπβῆριγοα. 

ΣΞΡΟΥΣ 
ἀοσεσι δι 
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“ ὔ ᾽ Ε 3 “ Α Ἁ ε 
φωτι, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ αλλήλων καὶ Τὸ αἰἱμα 

": μετ᾽ ἀλλήλων : Α" (ΔΡΡΥ) [01] ΟἿΑΙ Τετὶ (ἐο]ονοᾶ ὈῪ “7. Ο΄. ἀοηυϊπΐ ποδίτ) 
Τοδα μετ᾽ αὐτοῦ; αχ] ὨΔΒ οιΐπ (60. 

Ψ]ΟΒΒΘΒ. 

ΤῊΟ ργόοοϑα Οὗ {Π186 σγϑαῦ σΠΔΠρΡῸ 18 
γΥϊ θη δἰ ΠολὉΥ ἴθ {μ0 Ν, Ἰ 
ΟΠ νῖϑῦ ὈΥ τοϑαγτοούϊοη ἔγτοπὶ ὑΠ|6 ἀολα 
ἢγϑὺ ΡγοοΪαἰπιοά ᾿σ ῦ (Δ οὐβ ΧΧΥΪ. 23) 
{ῃαὖ ἰ5 6 το] οούϊηρ (0 αἰν 16 ΒΙουγ; : 
ἴο {πὶβ (Δο(ἱ ἢε8 110 Ὁ8 (1 ἸΡοὗ. 1]. 9); 

. ἀπ σβοποά ΟἿἿ αγ68 10 οοῖ οἢ) ἐδὸ 
ἐἰϊωηνϊηαΐίον Κ ἐἢ6 σοεροῖ ῳ ἐδ 6 γίογ 
9, Ολιγ δέ τοῖο ἐδ ἐμ6 ηλαγο φῇ αοα (3 
ον, ἷν. 4); ψ)}Ὸὸ τη χαδ τι8 Ὠϊθοθέ ἐὸ ὃ 
ραγίαϊτογϑ ῃ Ἷλ6 φιπογτίαηοθ φ ἐλὸ 
ϑαϊηίδ ἐπ ἰδ 6 {ρἰξ ((0]. 1. 12). ΒῪ 
δοϊουΐϊηρ οὐ ἐδ 6 ἰ σ᾿ ννο ϑθοοΉ 6 807}8 
4 {δ (Φολνι ΧΊΙ, 36: οομρ. [μ6. χνὶ. 
8, 1 1 ]Πολ5, Υ. 5); διὰ ΠΏΔΠΥ ἃγθ οαὙ- 
τὰ ἐσὲ ᾳ, ἰδ6 Πορὰ (μι. γ. ὃ). 

Βοάθ ΟΣΡΤΟββ68. Ὑ0}} ὑπ6 σοηὐγαϑύ οὗ 
περιπατεῖν ἀπ εἶναι: Νοίμηαα α18- 
τἰποῦϊο γουθουτ... Αἰαθυϊαμῦ...} δ] 
ἴῃ ἰαθο σὰπὶ νἱγυπ! τ ΟΡΟΥΪΌῈ18 Β6ΥΥ]- 
οηΐοβ δὰ τπο]ὶογὰ ργοποϊαηῦ... 1λοῖ 
δαύΐθι δὴ 6. ἃἰΐαπο ρῥγοίθοῦα ΒΟΙΡΟΥ 
θομαϑ, δύ, νουιθαιο Οχἑβυλ, 

Τ}ο ὑπουρσαῦ οὗὨ νναϊκίηρ' ἰὰ Πρ] ὺ ἀπὰ 
ἴῃ ἀλΥΚΉ 658. 500} [ΟΠ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺ ἷπ 
{Π6 ΔΙΙΟΡΟΥΥ οὗ Τ]ο ὑννο ψαγ5. ΒΤ. 
ἔρ. ΧΥΪΙ, Τ᾿ 

ὡς αὐτός...] 8δσε 6ὲ ἦρ86 Τιαἰϊ, 
δ ΠώμϑοΙ κ8. ἴηι ἐπα ἰγλξ, ἩΚν 
᾿ἰσῦ, πὰ Ηρ ἰδ ἴῃ ὑπο 11υ ὐ, ἐπα 
σὺ Ηδ. τὰκ ίοϑ (45 ἰῦ ψογῸ) ΗΒ 
ΒΊΟΤΥ δὰ ἀν 0 }}5 ἴῃ {18 Πρ} ὉΠᾶῃ- 
ῬΙΌΔΟΙΔΘΙΘ (αι ΤΊ. νἱ, 16). Ἴ]ιο γθα]ὴ] 
οὗ ρογίοοῦ ὕγια0}} ἃπὰ ῬΌΓΙΥ ἴῃ ῃ]οἢ 
ΗΦ 18 σον] οὔθ ΘΟΥΥΟΒΡΟΠΒ ἰοὸ Η]8 
οὐ πᾶύαγο, ὕὕπαου ἃπούΠοῦ ἀδροοῦ 
Ἰριῦ 8 1Π|58. σαγπιουῦ (8. οἷν, 2), 
σι 0ἢ αὖ ΟΠ66 γ0118 ἃπα γοΥθ}]5. 1118 
ΜΆ]ΘΒΌΥ. 

αὐτὸς] 116 Ηϊηνδοϊ, οαν Ἰμογὰ ἀπὰ 
Κιηρ. Οὐ. )θαῦ. ΧΧΧΙΪ, 30; [8, 
χἰὶ, 4 (ΟΠ ογπ6), χ ἢ. τὸ ; Φοῦ, ν, 12; 
Ρᾳ. οἷ! 28 (δ 17). 

“Ὑ͵αΙΚίηρ ἴῃ ὑἢο 1ἰοἸὐ᾿ Ὀτγὶπρ8. ὑνγὸ 
πηδίη γ βη 8. ἴῃ τοναγα [0 Οὐ το  αὐΐοη 
ἴο θη πὰ ἰο ἀοα. ΑΘ. ΓΕΔ] 86 6]- 

Τ|.6 χϑαᾶϊηρβ ἅτ δυλάθ Υ ἰπίογργθίδιλνο 

ἸονΒ}}Ρ οπὸ τὶ ἢ ἀπούμον, δηα ἰπ ἐπ 
γἱβίοι. οἵ Οοαἶβ ΠΟ] 088. γγὸ ὈΘΟΟΠΊΘ 
ουηδοίοιβ οὗ ΟἿ οὐγῃ βἰη, Τηδὺ [6]- 
Ἰονϑ} 10 18 ὑμοὸ μἱοίμο οὗ ἃ αἰνίηθ ἴὁ6]- 
ον ΒΡ : ὑπαῦ ΘΟμΒΟΪΟΠΒΏ658. Ο}18 οὖ 
[Π6 ἀρρ!οαδίοι οὔ ὑλιὸ νὐγίιπο οἵ ΟὨΥΙΒῸΝ 
Ἰ16 ρίνοι [Ὁ Ὁ8 δη 0 018, 

κοιν. ἔχ. μετ᾽ ἀλλ. 5οοϊοίαίοηι ἢα- 
ὑφηλ5 αὐ ἐμιοίσοηι Ν, τα μαϑθ ζοοιῦ- 
8). ομὸ «οὐ αποίλογ, ὑυϊαῦ 18. Ὀγού ον 
ὙΥ0}} ὈΓΟΥΠΟΥ : ΝΥ ΟἸ)ΟΥ ὕπο ἔι]η688 Οὗ 
ΟἸιε δῦναι. σοι απίοι. 116 ὑΥδηβοθῃ- 
ἀδηΐα] [6] νν5}}}}ν 0} αοα π]ιϑοῖ {}1Ὸ 
ἔμ]5ο ΟΠ τἰβύϊδη οἰ ηοα ὈΘΟΟΠΙ6Β ΟΥ̓ Ἃ8 
ἃ ῬΓΔΟΙΟα] [ὉΠ 810 μὰ. δοῦμλ] 110. 
Ἴτὰθ [Ὁ]]ο 81} ἢ Οοα ΟΘΟΠΊΟΒ᾽ 
{γὰρ} οι. ον οὔ ἐπ 6 Ὀγ ΓΟ 15 
ὑηο ρΡγοοΐ οὔ ὑ1ὸ Ἰἰονο οἵ Οοᾷ : [6110ν- 
5.0 ἢ ὑπο Ὀγούμσοι 18 ὑπὸ ῥγοοῦ οἵ ἱἔ 
[6] ον} 10} Οοά. 

δύ Φο νη ἀο68 ποῦ τοροαὺ ὑ}}6 ΤΟΥΤΊΟΥ 
ΡΠ γΆ86 (6 απο "οἰυιρομὶρ οὐ Ἠίηι, 
ὅς, 6), θὰ ρίνοϑ ὑμαῦ ον 15. 15 ὑχΧ60 
ΘΟΕ να] οὗ Δοσου Ϊηρ’ ὑ0 ὑΠ0 ΘΟ] (1015 
οὗ οὖν Ὀοΐησ. ΟὐἸηρ. Ὁ. 3. 

Τ}6 ΒΡ Ροβ (οι ὑπαῦ μετ᾽ ἀλλήλων 
τηοῦ8 “γὼ 10} ἀοὰ ἀμ (ἀοα ψ1]} 
Ἰ8᾽ 18 ἃραϊηδύ {10 ἀροβίο!ο ἴοσα οὗ 
Ιδησααρο (Φο Χχ, 17), ἀμ α͵80 ἃ- 
σαληδῦ 1Π0 σΘΠΟΡΑ] ΤΌγ οὗ δὺ ΦΌΠΠ 
ΔΙΡΈΠΙΘΙὗ, [ΟΥ̓ [16 ὕῖκο 5 ὑΠ|6 16] Οὐ ΒΠ]Ρ 
οἵ ΟἸνἰϑυ Δ Π8. ἃ8. {116 υἱβί 0] 6 βρη δηᾶ 
ΘΟΥ̓ΤΟΙαὐϊγο οὗἁ [6] ον ΒΡ ψιὰ ἀοά: 
ἵν. 7, 12. ΟΟἸΡ. Εἰ. 11, 23. 

καὶ τὸ αἷμα...) απαὰ ἐμα δϊἱοοά... 
ΤῊΙΒ. οἴλαϑο 8 οοογαϊηαίο Ὑ 10 ἐπαὺ 
ψ}}16}} ρΌΘ68 Ροίογο. ΤῊΟ ἔνγο γαβα!μ 
οὗ “γαῖ κιηρ ἴῃ. ὑΠὸ 1.0) ἀγὸ ἱπεϊ- 
πλδίθΥ θοσ ἰοροῦ! ον. Αοὔνο ζ6]- 
ον Βιῖρ ΒΘ 8 {Π0 ὙΘΔΠ ΠΥ οὗἨ {μαι. 
ἸΆΓΡῸΓ Βρίὶ ἰσπδι 110, τ] οἢ 18 10 ἴῃ 
αοά ; ἀπμὰ αὖ {Π0 βδη)6 ὑΐηχ6 (6 δοίίοῃ 
οὗἩ ΟἸγῖϑῦ ἀΡΟῚ ἢ 6 ΘΙ ΡΟΙΒ οὗἩἨ Ηἰβ 
ΒΟΥ Ὀγ]πηρ8 ἀθουῦ ἐπαὺ γ6Ὰ] 8[}1688- 
685 ὙΠΟ. 18 ΘΒΒΘ. 181 ἰο ἀηΐοι τι 
αοά. 

ΟΝ 
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᾽Ἴ “Ὁ ΄“- ς “ὦ 9 “ θ ’ ε “-ῷ 3 Ἁ ς 

ἡσοὺ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ὧμαρ- 
᾽ὔ Α γί « ᾽ ς τίας. “Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ᾿λμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαντοὺς 

Ἰησοῦ ΝΟ βγυν {π6: 1 χριστοῦ 5 Α νρ 110. 
καθαρίζει : ΒΟΥΔΘ φαΐ μ5., Διο] ας Δ, τοῶῦ ὑπ0 ξαύατο (καθαρίσει οΥ καθαριεῖ). 

ΤΊ1ιΘ οα86 ἕμϊκοι 8 ἐπα οὗὁἨ ὑμο86 ΨΠῸ 
ἃγ6 ἰν μευ 5. ον. Τ]Πὸ αποβίϊοη 
ἦβ. πού οὗ “}υπϑΠοιθίοη,᾿ Ὀιὺ οὔ “Βιιηοῦ!- 
βοαϊίοη. “ ΛΥμ κη΄ τὴ ὑπὸ ΠΡ δ᾽ 5 
Ργοβα ρροΒβοά, ἃ8 {πὸ ἐοπἀἰυῖοι ἔων {}}}3 
ΔΡΡΙΪοα οι Οἵ [6 νἱγύπο οἵ ΟἸ εἰ δ 5 
ΙΔἴὸ πὰ 1). ὅδο Αἀάιδοια] Νοίο, 
Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ]ῇ “δι 4{ὲ8 

ϑόοη. "Πὸ ἀμίοι οἵ {Π|6Ὸ 0Ὸ πε δὙῸ5 1ὴ 
{1|0 Οἢ6 ῬΟΡΒΟΙΙ 15 ΒΠΓΘΪΥ Ὀτουρὶῦ οαὔ 
ὈΥ {πὸ οὐ γα ὁ 755) (ἰοῦ «7ύδη5 
Ομγὶσι),  Πὼ δοι Οὐπηρᾶγο (ἰν. 15); 
γι κα, {ο. ἵν. 14; (Οὕμ]. ἵν, 417); 
ἃπὰ ἴον δ {11} {{|ῚῸ Ὁ..3. ποίο, [1610 
0Π|}6 1 11}}}}} 10 (}05..8}) θυ ]ρ8 οαὐὖ ὑἢὸ 
ῬΟΒΒΙ ΟΠ ΠΟΥ οὗὨἨ ἁ {1Π|Ὸ Ομ υοη οἵ 
ΟἸιυ 5. ]οοά : πὰ {πὸ αἀἴν!ο πλμλῸ 

ὈγηρΒ οαὖ 105. 4}}- 8 Ποἷηρ ΟΠ οΟΥ. 
Μιχο.... αἷῦ οὐ βυη }ιἴ8 «“}6.6. Πἰὲ 

οὐμα: Εἰ αι 006 ])01 1ὼ. εἰϊγ ἰδ υ 5 
δύῃ γα ΒΒ ΡΟ}  ὈΟσῸ π0} μού - 
801 αηΐὰ Ἰἀοιη ΕἼ] 5. 1)01 οὐΐλη ΕἾ] 8 
Βοιμῖηῖι μού. οπῦ τοοίο ῬγΟΡύΟΥ π}]- 
ὑλύθῃν ρΡουΒοηὺ οἷιδ ΕἾΠΕ 1)01 Βαηρι]- 
ἤθ ΔΌΡΟΙΪαθ οὐ νου. Θὰ ΟΟΥΡΙΙᾺ 
ἈΒΒ.1}} 1580, νοῦ. ΘΓῸ ΠΟΪΗ. β8}- 
σαϊηοιὰ ὑπ ἀϊβθο ἀοηχομδίγηγοῦ (16 40). 
δο Ισπαύϊιβ (αὐ Φρη. 1) νοῃθαγοβ (0 
ντϊίο ἐν αἵματι θεοῦ. Οοηρ. Πρ ῦ- 
ἴοοῦ οἡ ΟἿοιῃ, ᾿ὐοι, 1, 2 παθήματα 
αὐτοῦ, πὰ {πὸ Δαά 08] Νούο ἴῃ ὑπὸ 
Αρρομάϊχ, Ρρ. 4οο [ἢ 

Εὸν ὑπο {010 5οὸ ΛΑάάϊθίοπαὶ Νοίο 
οὁῃ, ἰἰϊ, 22. 

καθαρίζει] οιπμηααί ., ρμιεγφανὲξ 
Αὐρσ,, οἰθαιιβοίδι. Οοιμρ. οι ΧΙ, το, 
ΤΊΘ ὑπουσλὺ 15. ποῦ οὗ {Π6 ΤΟΥΡΊνΟΠΟΒΒ 
οὗ βίῃ οἷν, Ὀαὺ οὗὁἨ ὑπο γτοιῃογαὶ οὗ βίῃ, 
ΤΊ βἰῃ 5 ἀθπθ ἀνὰ Ὺ ; ἃπὰ {Π|6 ρυτί- 
ἔγϊησ δούϊοῃ ἰΒ οχϑυϊοα σοη ποι 5 ]Υ. 

ΤΊιο ἰάθα οὗ " οἰδαπϑίηρ" 18 Βρϑοί ΠΥ 
οοπηοοίοα νυ ]υ}ῖ ὑπὸ Βυὐϊρ ρυοραγαϊίοη 
ἴον αἰψίπο βθυνίοθ αῃὰ αἰνίπθ [6 ]]ον- 
β}}0ρ. Βἴϊαλ! “ οἸθαμηοβϑ᾽ νψ 88 ὑ}6 
σΟΙ αἰ ὑἾ0η. ἴῸΡ 16 Ραυϑἱοἱ ραύίου ἴἢ ὑῃ 0 

᾿Σ. ΕᾺ 

Ῥυϊν] ρος οὗ Δρρτγοόλοῖι ἕο (οἷ, ἀμ ον 
ὑΠπ|ὸ ΟΙά Οογοπαύ, ὅο “{Π|Ὸ υ]οοιὰ οὗ 
ΟἸΥϑ0᾽ οἰδάηδοϑ ὅΠ|Ὸὺ ΟΝ Νοΐσημσο [ὉΓ 
ΒΟΥνΙΟ6 ὅο ΤΠ ἯΤΟ ἴ5. ἃ Πἱνν Οοα 
(ΗΠ. 1χ. α31ν; 22). Πὴ ὺῸ μανῷ Ηϊπ- 
ΒΟΙΓ [ὉΓ 8, ὑο οἰοιηδο ἴὼν ΠΙΠΒΟΙ 
ἃ ΡΟΟΙΠ ΠΥ θΘΟρ]ο (11ὺ. ἢν 14) 116 
οἰοαηθοί {πὸ ΟἸπιρο ὑο ργοβκοιύ 1 ἰο 
ΗΠ μΒ01 ἴῃ ΡΊΟΥΥ (ρἢ., γ΄. 26 (1). 

ΤΊιΘ Τὰ] πονα οὐ ὑπὸ ἐποιοῦ 15. οχ- 
ΡῬγοβδοά ἴῃ Μαίί, ν. 8, ψ]οτὸ ἀΠπὸ 01 688- 
προ οἵ “{Πιὸ οοαῃ (καθαροί) ἰπ Ποιὸ 
15. ὉπὉ {ΠΟΥ 51.}}} 5βοὸ αὐἐ (ουηρ. 1 
ψοῖν 11. 2). 

ἀ, πάσης ἀμ.] ὥοην αὔὲ δῷ, 580. ὑλιαῦ 
Ἰ10}} ἃ1Ὸ πι1ο 6 ἰο αοἷ, ἰῃ ΥμΟΩὶ 
15. 0 ΑΆΥ]ΣΟ58. (9. 5), ἼΠοὸ ]ιοαρ]ιῦ 
ἸἸΟΥΘ 15. οἵ “5 ἀῃὰ ποὺ οὗ “βἰη8᾽: 
ΟὗἨ ὑπῸ βρυυγίηρ, ὅΠ|ὸ γε μοῖρ], δηὰ ποὺ 
οὗ ὑπὸ βοραγαῦο πη 1 6βὑ 105. ΕῸΥ 
{ΠῸ 5 πα ]αΥ σΟΙρΡαΓΘ 6. 11. ὃ ἢ; 920Ἀη 
Ϊ,. 29: [00 {116 γ}] 1] δ. 0; 11. 2, 12; 
ἷγι Ιο; ΔΡοῦ. 1. 5. 

ΤΊιο βίην. ἀπ γ]αγ. ἀγῸ πιποὰ 1ῃ 5]0- 
εἰ οαπὺ οομπποχίοι, {011 ν1}}. 21, 24. 
ἀο {10 πὸ οὗἨ πᾶς γι} αὐαύγιοῦ 

ποϊη 3 (π. ἅμ. “51 1ὶ }} 108. Ἰλδλὰν 
[ΟΥΤῚ5) 500 ΦΔΠΊ0Ν ἴ, 2 πᾶσα χαρά, 2 
ἴον. ΧΙ 12. πᾶσα ὑπομονή, ᾿ὰμὶι. Ι, ὃ 

πᾶσα σοφία, 2 Ἰ᾽ οὔ, 1, ςΣ πᾶσα σπουδή. 
(οαὐναδὺ 1 Ἰ οὐ. γν. 7 πᾶσα ἡ μέριμνα, 
Ψόοἢη ν. 22 (τὴν κρίσιν πᾶσαν), ΧΥΪ. 13 
(τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν). 

ὃ. 116 τηρηύϊοι οἵ δῖ. αὖ ὑΠ6 οπά 
οὔ υ. 7 Ἰαλἂμ οἢ [ο ἃ ποῖν ὑποιρμῦ ἃἀηὰ 
ἃ ΠΟΥ ρῖθὰ. “ΠΟον, 1ὑ πὰ γ θὸ ἰοῦ, 
μα 5. {{π|ὸτ΄ ΟΠ τἰϑύη Δηγ Πΐηρ᾽ πηογὸ ὅὸ 
ἄἀο νἱζϊι βὶ  Ηον ἀθο05 10 501] ὁο1.- 
ὑϊπὰ9}᾽ 76 φαοϑύϊοη 19. τοῦ] αΠΠ- 
οὐ γ. 

βοπιθ ψ|0 Ὧοὁ ποὺ νοηίαγο ὑο ΔΙΊΓΩ, 
(86 ρῥγαοίϊοαὶ ἱμα ογοποο οὗ δούϊοῃ, 
ἸΩΔΥ γοὺ πιαϊη απ ὑ]ιαῦ βίη ἀ0ο08 ποί 
οἴοᾶγο ἐο πἰπι 0 δ88 σοπμηλὑῤθα 1}, 
{Ππαῦ πδ 8 ποὺ ὑγ Υ ΤΘΒΡΟΙΒΙ01Θ ἴον 
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0 4 ς 

εἐαν ομο- 

8. οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν δὲ Β τὰο [Π6: ἐν ἡμῖν οὐκ ἔστιν ς- ΛΟ γρ. Οὔοτρρ. νυ. 10. 

[π6 ἤπια! σΟηΒΘαΌΘΠ668 ΟὗἨ ΠῚΒ οΘοπά ποῦ. 
718 15 ὑ βΒασοῃᾷ [186 ρἷοᾶ: Ἐ776 ἡατθ 
ηῸ 8ἴγι,; 5 18 ἃ ὑγϑ βίο ῦ ΡΠ ΘΠΟΠΟΠΟΙ 
ψ ΐο]ι Ἰθᾶν 8 ΡΟ Ι πα η0 ΔΙΑ πρ' ΙΒ8008 : 
10 15 Δ δοοϊἀοηῦ ἀπ ποὺ ἃ ργϊποῖρ]ο 
ὙΠ] 18, 

ἁμ. οὐκ ἔχομεν] 1τὉἈ6 δατ6 πὸ δ). 
; ἤἼ16 ρῇγαβο ἁμαρτίαν ἔχειν ἴ8. ῬΘΟΌΠΙΑΡ 

ἴο δύ Φο!π 'ὰ πὸ Ν. 35. ΤΚ6 σοττο- 
ΒΡΟΠαἀΐηρ ΡΠ γᾶμ08. ἔχειν πίστιν (Μαϊύ. 
ΧΥΪΙ. 20 ; ΧΧΙ, 21, ὅτο,), ζωὴν ἔχειν ( 0} 
γ, 26, 40, ὅτ6.), λύπην ἔχειν (0}}} ΧΥΪ. 
21 ἴ), ὅτο,, 1Ὁ τπλαν κϑ ὑ}16 Ῥργόβοηοθ οὗ 
βοιμούηρ ψὨϊοῖν ἴβ ποῦ 1βο]α σα θα ἃ 
οοπίϊηυουϑ βοῦτοο οὗ ἱπποποο (ΘΟΙΏΌ. 
κοινωνίαν ἔχειν Ὁ. 3) 

ΤΊ}5 “ἰο πᾶν 5ἰπ᾽ ἰβ ἀἰβυ στ ϑῃ6ἃ 
ἔγομι “0 585 8 ἐ}10 51] ῬΥΪΠΟΙΡ]6 18 
ἀἰδυϊηρα!βῃοα ἔγομλ {Π|Ὸ βίῃ Πι! δού ἴῃ 
ἰΐβοι.,. “ΤῸ νθ δ᾽ ἱποίυοβ {10 
Ἰάθα οὗ Ῥϑύβομαὶ ρα]: 10 ἀρϑου Ὀ08 ἃ 
βίαῦο Ὀούδ ἃ8 ἃ ΘΟῃμΒοΠΉπ00 μα ἃ8 ἃ 
ΘΔ 186. 

Οοπρ. Φολη ἰχ, 41; 
241; ΧΙΧ. 11. 
Το ννογὰ " 5᾽η᾽ 18 ὑο Ὅ6 ῥα ϊκθη απο 

ΒΘΠΘΙΆΙΙΥ ἃ ἀηᾳ ποῦ ὁοοπβηο( ἴο ΟΥ̓] 
51) ΟΥ̓ ὕο Β[π ΟὗἨ ΔΏῺΥ ῬΑΥΔΙΟΌΪΔΥ ὑὐγ00. 
Α ἰοπιρύϊηρ ἔογπι οὔ {18 Κί πα οὗἉ ΟΥΓΟΥ 
πα ΤΟΧρυθϑϑίοη ἴὰ ἃ ἰτρηηοηῦ οὗ 
ΟἸοοαῦ οὗ ΑἸοχαπάσία (οἰ, γογῆ. 
ὴ 185 ῬΡ. 993 1.) ὁ μὲν πιστεύσας ἄφεσιν 
ἁμαρτημάτων ἔλαβεν παρὰ τοῦ κυρίου, 
ὁ δ᾽ ἐν γνώσει “γενόμενος ἅτε μηκέτι 
ἁμαρτάνων παρ᾽ ἑαυτοῦ τὴν ἄφεσιν τῶν 
λοιπῶν κομίζεται. 

71} ἰβθπθ οὗὨ {1118 Βϑοοῃα [8186 68 
ἷβ. 8180 ργθβθηΐθα ἰπ ἃ ροβὶυϊνθ πὰ 
πορδῦϊνο ἴογιη, ΒΥ ΔΗ Πρ ΟἿΣ ὈΥΔΟ- 
ὑϊοαὶ ἰΥγοϑροηΒ. ΟΠ “πὸ ᾿ἰοαα ουγ- 
ΒΘΙΥΘΒ ϑίγαν ᾿ ῬοΟΒΙι νου, δη ἃ πορὰ- 
ΟἸΥΘΙΥ ᾿)}6 ΒΏΘΥ ὑοῦ “0 ὑγαΐδι ἰδ ἠοὺ 
ἴῃ υ8᾽ 8ἃ8 δὴ ἰμξογπλΐηο, ἱηβρί την 
ΡΟΥ͂ΘΡ. 

ἑαυτοὺς πλαν.] “98ὲ π08 δθαἰμοί)γ8 
Υ., ιτ06 αφοθῖνθ οἰ ϑοῖθθ8, ΟΥ̓ΤΑΥΠΙΘΥ, 
406 ἰραα οἱμγϑοίνοϑ αϑίγαψ. ΟὐΪ ἴαϊαὶ 
ΘΥΤῸΡ ἰΒ ποῦ ΟἿΪΥ ἃ ἰδοῦ (πλανώμεθα 

ΧΥ, 22, ποΐσ, 

Μαΐίί. χχί!. 29 ; Ψοἤη υἱ]. 47), θυὺ 10 18 
ἢ ἴχοὺ οὗ ψ ϊοἢ γγΧ0 ΔΓΘ {116 γΘΒΡΟ 810] 
Δα] ΟΥ8, ΤῸ γοϑαϊῦ 15 ἀυὸ ἴο ΟἹἿΓ 
ον οἰἴονίβ. ΥἿο Κηον ὑπαὺ ὑΠ90 Δ5807- 
τἰοη Ποῖ. γὸ πλάϊ 8. [180 (ψευδό- 
μεθα); ἀπά, πιοῦθ ὑμδπ 8, ὍῸ Ὁ6Γ- 
ΒΔ (0 ΘΟ ΓΒΘΙν 5 ὑπδαὺ 1 15 ὑ10. 

ΤΠ16 ῬΒγΆ86 ἀ0608 ποῦ ΘΟ ῸΓ ἃρΆΪΏ Ϊἢ 
Ν. Δ Κὸν ὑπ6 υ86 οἵ ἑαυτούς ΜΠ 
ἐπ ἢγβῦ Ῥούβοὴ 860 Λοίβ χχἱ 14; 
λοι. Ὑἱ}}. 23; ΧΟ 1; 1 ΟΥ̓. χὶν 31; 
2 Οον. 1. ο, ἄς, Νὺ Φολη ἀβ8ο8 1 ψἢ 
Π|6 Βθοομαὶ ῬΘΥΒΟΝ 6. Υ. 21; 2 Φόἢη 8; 
ΟΠ γ, 42; Υἱ, 53; ΧΙ]. δ, 
Το ἰάθα οἵ πλάνη (ὁ. ἰν. 6) 15 ἴῃ 4ἃ}} 

ΟΆ565 ὑιαῦ οἵ εἰγαγίην ἴσον ὕὺ 6 
ΜᾺΥ (Δ ΔΟ5. ν. 190. ἴ}: ποῦ οὗ μϊβοθη- 
σΟΡΌΟη ἴῃ 1050}, θα ΟΥ̓ π)Βοομ ποῦ. 
δῖον ΘΌΪΙΡ᾽ ἈΒΟΓΆΥ 18. ΘΒΒΟ ΠΟ} συ ΐη- 
ΟἾ18. 
10 οορπαῦθ ἰθύϑ ἃγὸ πϑοὰ οἵ 

{Π9 [180 οἰ γἶδίθ δηὰ ργορμοίβ (Μαῦ, 
χΧΧΙν. 4 Εἰ; ΑΡοα. 11. 20 ; ΧΙ]. 14; χίχ. 
20; ΟΟΙῺΡ. 6. ἷν. 6; 2 Πρ. 7); οἔ 
δαίαδη (ΑΡοο. χὶϊ. ο; χχ. 3 4), οἵ 
ΒΔ Ύ οι (ΑΡοο. χνἹ!!. 23), οὗ Βα]λΔηΣ 
(πιὰθ 11). 

᾿Απατάω ἀπάτη (φρεναπατάω, φρενα- 
πάτης) ἈΙῸ ηοὺ [ΟΠ 1 10 ὙΤΠ ΡΒ 
οὗ δύ 20]. 

καὶ ἡ ἀλ. οὐκ ἔ. ἐν ἡμ.] αμαὰ ἐδ6 ἐγμίἢ 
ἐ6 γιοΐ ἐν 8. Αοοογάϊηρ ἰο {ἢ ὸ ἔσο 
ΤΟ ἀϊῃρ ὑῃ0. ῬΓΟΠοῖμ 18. ἈΠΟ ρΡ ἢ ὐϊο 
(80 Ὁ. το). Τὸ ὑπουρ]ὺ οὗ ὑπὸ Τταῦ 
ῬΓΘΥΔ115 οὐον ὑμαῦ οὗἨ ὑΠ0 ῬΟΥΒΟΉ5, [ἢ 
δι Φοθη “ὑπο ΤΥ 15. 00. ψ0]6 
(1ο8ρ61 85 ὑμαὺ σι ϊοῖ πηοοίβ ὑ}|0 το- 
ααϊτοπηοπύβ ΟὗὨ τὴ8}}8 Ὠδύαγθ. ΟΡ. 
Φοθ Ὑἱ1}. 32 ἢ; χνῇ], 37)η, Πιίγοι, 
ἴο (ἀοβρεὶ οὗ δύ Ψόοῃῃ, ῥ. χὶἶν. 
ΤΠ βαῖὴθ οοῃοθρίίοη 8 Τοαηᾷ ἴῃ 

πο οὐμοῦ ἀροϑβίοὶϊο νυ ϊηρθ; 2 ΤΉΘΒΒ. 
Ἶ, 12; οι. ἰδ. 8; 2 ΟὐΥ. ΧΙ. 8: 
(6. ν. 7); τ ΤΊμη. 1}. το; ἰν. 2; Υἱ, δ; 
2 ΤΊη), 11. 15, 18; (ΥἹῦ, 1, 1); ΗΘ}, χ. 
26: τ Ρού. ἷ, 22; ΨΆΠη68 11]. 14; Υ. 10. 
Τ0 ΤΥ ΤΩΔΥῪ ὑπουθίοσο ἴῃ (8 

τηοϑὺ ΘΟ ΡΓΘ ΘΙ ΒῖγΘ Βθ86 Ὀθ τορσαγάοα 
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΄Ὰ Ἁ ς ’ ς ΄σ ᾿ 

λογώμεν τας ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος 

9. τὰς ἀμ, (2) ΑΒ: - ἡμῶν δὲ γρ ΒυΥῪ ὑΠ6 χη6, 

ἰοῦ τ8 οὐ τ θη 8: ἃ8 50Π16- 
{Πηρ’ οαὐναγαγ τοα] βοα (9. 6 ἀο {}ι6 
ἐγιο}.), ΟΥ̓ ΔΒ. Βοιη οὐ ρ᾽ ̓ ψΆΓΟΪΥ ὁΗ]- 
οδοίουϑ (ἐ46 ἐγιμί, ἐ8 ἐπ 166). ΟΟἸΡ. Ὁ. 
Ιοπούο. ὙΥΓΓΝ {1118 ΒΡΘΟΙῆο βὐαςοπιοηῦ 
ἡ ἀλ. οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν (ΘΟ ρ. 11. 4) οὐπ- 
ἰγαδὺ {Π6 σϑπογαὶ αἰαθαπιθηῦ οὐκ ἔστιν 
ἀλ. ἐν αὐτῷ «011 Υἱ1].. 44 (( ὑἱἸογΘ 18. πῸ 
ὑγαΐύλ ἴῃ εἴπ ἢ. 

9. ΠὼΟονΝ {ἰιοι, [0 ὨΔΥ 0 Δβἰκοί, ολῃ 
ΘΟΒΒΟΘΊΘΠΘΟΒ δῸ ἀ0ηὸ ἀναγ 1 [Ὁ δι 
ἦψ ΒΟΙ ΘΕ πσ' Μ 161} ΟΠ ΟὉ [0 Ὁ8 1 {Π|8 
ΥΓΔΥ, ΠΟ ολἢ 0 ὸ “οἴμοοα Τ}Ὸ 
ΔΉΒΜΟΡ ἰᾳ ὑπαῦ {11Ὸ βᾶπ]6 αὐγϊθιιίοα οὗ 
ἀοὰ νοι Ἰολά (ο ὑϊιὸ μι] νοῦ οὗ 
ὑμὸ πητορομύληῦ ἰολὰ ὑο {πῸ [οὐρῖνο- 
ΠΟῸΒΒ πὰ οἸοδηδίην οἵ (0 ροπὶςοηί. 

ἐὰν ὁμυλ.)] ΤΊΙΟΙΌ 18 20 ΒΠ8 0 ΟΡ}ο- 
δ᾽ ὑΐοι ἴῃ ΤΌγ ούν οι 61}}5 σοῦ ἈΠ4 
Ρ, 8, ἃ8. {Π|0ΓῸ ἰα. ὑυδύνοοη 7 ἈΠ 6 (7 
100 8ι1η,---υἱ (ἐὰν δέ) το6 τοα [). Ὅροι 
σΟὨ οββίο ἃ ἃ ΟΡ ἃΒΒΘΥ οι ἀγὸ οὺϑ 
οὗ {πὸ βᾶῃηὸ ΟΥ̓ ΟΣ, 

ὁμολ. τὰς ἀμ.1 δοτ 085 ΟΝ)" 5'η,.8, ποὺ 
ΟΠΪΥ͂ ἀσκπον θάσὸ ὁ]θι, θὰ δοκηον- 
ἸΙοάρο ὑΠπ0} ΟΡΟΙΙΥ͂ πὶ ὑπὸ ἴᾷοο οὗ πιοη. 
ΟὐἸ}. ᾿ΐ. 23; ἵν. 2, 3,15; ΔΡοο. ἢ. τ; 
Ψόλ 1. 20; ἰχ. 22: Χὶ, 42; Ιζοπ]. χ.Ο, 
ὅτο. Τ1|1ὸ ὁχαοῦ γμγάδο 15 ποῦ Το οἾπο- 
γέ ογο ῃ Ν᾿; θὰὺ ὑῃο απ άτοι θ] 1 γῆμο 
ἐξομολογεῖσθαι ἁμαρτίας (παραπτώμα- 
τα) οὐζι8 Μίαν. 11]. 6} ΜΙ. 1. ς; 
ὐληϊοδν. τ6. Οὐ Ρ. Δοίβ χῖχ. 18. 

Οοιμρ. ἨοοϊαΒ. ἵν. 26 μὴ αἰσχυνθῇς 
ὑμολογῆσαι ἐφ᾽ ἁμαρτίαις σου, δι. Ὁ. 
14 ὡμολύγησαν τὴν ἐπιθυμίαν. 
Νοιύΐηρ ᾽5. κα ὰ οὐ Πρ] 10 48 ἰο ὑΠ 0 

ἸΏ060 π᾿ ψ]}16}} 8ῖ10}} Ομ θββίοη 18. 0 
Ὀο πιλάο. Ἰμαῦ ἰᾳ ἕο θ6 ἀοίοτγῃιποα 
ὈΥ οχρογίθηοο, Ὑ οὗ 18 οὐβοια! ὁΠὰ- 
γούοῦ 18 πιο οἰθὰγ, [1 οχίθηἀβ ο 
Βρθοῖῆο, ἀοβηϊΐϊο ἀοίβ, δῃηα ποῦ ΟὨΪΥ ἰο 
81} ἴῃ σΟΠΟΥΆΙ ἰοῦΒ. Τιδὺ Ψ οι 
ΘΟΥΤΟΒΡΟ 8. 0 βαγίηρ “ΜὈΔῸῈΘ ἢᾶγΟ ΠΟ 
Βἰπ᾿ 18 ποὺ ΒΑγΐηρ' ᾿ΜῸ Πᾶν6 βπ, θαῦ 
ὁ ΘΟηζοΒβίηρ οἱ βἰπα, ΤῊ ἀδηΐαὶ ἰ8 
τηλὰθ ἴῃ δὴ ἀὐνδίγαοῦ ἔογιι : {116 60ῃ- 
[οββίοι 18 οοπογοίο δηἃ ρογβοημὶ, 

Αἀριβυϊη0 δᾶ γ8 ὙΥ 101} ὑοο ἶπρ ἴΌγοο: 
Ἰδίᾳ Ἰονία χαθὺ ἀἰοίμναθ. 0] οοπέθῃι- 
ΠΟΙΌ. ΑΥἱ ΘΟμθο"}} 5 ααληο Δρρθη- 
αἴβ, ΟΣ ΡΆνοβοο φιληᾶο πυπηογαβ. Δπᾶ 
ἈΡΆΪΗ : ΥἹ8. αὖ 110 ἹἸρποβοιῦ ῦ ἴὰ ἃρ- 
ΒΟΒ06, 
1ὸ ἀϊνίηθ Ὀ]οϑϑίηρ οοπηοοίοα ψ]]} 

{ὑπ|ὸ οοηΐοβϑίοη οὗἁ 818 15. ὑνοίοϊ ἃ, 10 
Ἰπο 468 (1) {116 ΤΟΙ 880 οἵ βίῃ8, ἐῃ6 
ΚΘΗ 5510) ΟὗὁἨ «{ὑ1|ὸ ΘΟ. ΒΟ ]ΆΘΠΟΘ5. Μ ΐοΪι 
ΠΟΥ οπὐαὶ], ἀνα (2) {πὸ οἰοληβίπρ οἵ 
{ΠῸ ΒΊΟΥ [τοι ὑπο Τόν] ἱμ ρονοο- 
ὑΐοη ψΨ ]οἢ βοραγαύθα ἢ ἔγοι αοά :; 
Ι Οὐγ. νἱ. ο; μᾳΚο ΧΙ, 27. 

πιστός ἐστιν... ἸΠὸ βιιθγοοῦ (694) 
15. ΠΟΘΟΒΒΆΤΙΥ Βα θ ]οὰ γον ἀδὸ οοῃ- 
τοχὺ, τῦ. ἡ ἅ, Τὸ ἴογῃλ οἵ {0 Β6ῃ- 
ἴσποο (πιστός... ἵνα) ργοΒοηὺβ ὑΠ6 διὸ 
48 ὑμαῦ ΜΒ 16]. 15, 1 ΒΟΠΊΟ Β6Π56, 6011- 
ἐοπιμαἰοά ἴῃ ὑπὸ αἰνίο οἰ οίον. 
ἘΟΥρ νι οϑΒ ἃ ἃ ΟἸΘΔΠΒΙ 6 ἈΥῸ ΘΒ [0 
ΜΠ ἢ (ἀοά, μοῖρ νὰν Ηὁ 18, 188 
τορσαγά, {6 15 ποῦ, ἃ8 ἸΏ 0 ΔΙῸ, ἤοΚΙῸ 
ΟΥ̓́ΔΥ ὈΙΪΓαγγ. Οἷ {116 ΘΟ ΟΥ̓ ΆΤΥ, 0 18 
ΟΒΒΘΠ ΠΥ Ομ 1} ἀπ α “Υἱσ ύθοιιϑ.᾽ 
Ουτηρ. 1 ΟἸομμ. εὐ ((Ὁγ7. 6. 27. Ἵνα 
ἰΒ ουὐπδέγαοα ψὶῦ Δἀ οοῦνοα. 1π ΟΥΠΟΥ 
οβοῦ: ΦΌΒῺ 1. 27 ἄξιος ἵνα... ; μὰκθ 
ΥἱΪ. 6. ἱκανὸς ἵνα..., τὺ ὑποβὸ ἀγὸ ηοῦ 
ΒΟΓΙΟΟΪΥ ράγΆ}16] ; 8566 ὁ. 11, τα ποῦθ, 

11ιὸ οριοῦ “(ΑΙ 1 (πιστός) 1Β 
ΔΡΡΙΪΘ4 ὑο αἀοά ποὺ ἀπῇ αποηὑϊνγ δὶ 
{π6 αι πὸ ΟΡ βΌ]6 8 ἃ8 Ὀοΐηρ; Ομ ο ψ}0 
Μ1} 1181 ΠΠ8. γγομβο8 (ΠΠοὉ. χ, 23; 
χὶ. 11), ἀπά οομρ!οίο ψΠαῦ 116 18 
θορὰῃ (1 []Πο88, γ. 24; 1 Οοῦ, 1, 9)» 
δὰ συλγᾷ ὑΠ080 {110 ὑγιϑὺ ἴῃ Ηΐπὶ 
(1 Οὐ. χ. 13; δορ. 1 Ροῦ, ἵν. 10), 
θοσδῖι5ο {115 ἰΒ Ηἰ8. Ναύιτο (2 ΤΊΩΙ, 1]. 
13). ὙΠῸ ὑΔ|686 ῬαΒΒΑρΡῸΒ, ὑΠ|086 4180 
τασβὺ Ὀ9 φομιραγοά ἴπ Μ]ΠΟἢ ΟἸιγΙδὺ 18 
ΒΡΟΚΚ οι οὗ ἀ8 "Τα ᾽ (2 Τ]νοΒ8, ἢ. 3), 
δηᾶ ὑμπαῦ Ὀοίὰ ἰπ τοραγὰ ἰο αοὰ (Η 6}. 
Ηϊ, 2) ἀπά ἕο πιδὴ (Η66. 11. 17). 

Οοἂ (μ6 ΕὩΒ6Υ) ἀριΐη 18 ΒΡΟΘη 

οὗ ἱπ ἐ!ο Νον Τοϑίδμιθηῦ 88. “τ]ρ ύ- 

δοιβ᾽ (δίκαιος) ἱπ ΑΡοο. ΧΥΪ. 5; Φόλι 

ΧΥΪ,, 25; ἤοπι. ἰἰϊ, 26; αια 80. δἴβυ 
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ε [ “ ς «- Ἁ ᾽ὔ , ἤ ς ΄“- ἣ 

ἵνα ἀφῆ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ 
Π] 

(ιν δῦ, 6. 11,1, ΠΦ0γ 2} τ οί, {{{, 18 
(ὅλ υϑᾶρο ἰὰ Μαίϊῃ. χχυὶϊ. τὸ, 24; 
ἔκ χχὶϊ!, 47 15 αἰογθῦ), Τῇ βαὺ- 
οοῦ 1ὴ ὁ. 11. 20 15 ἀοι υ α]. 

ΤΊ|10 οββόηοο οὗἉ τἱσἢ ΘΟ ΒΏΟΒΒ 1165 ἴῃ 
{10 τοσορσῃ οι απὰ ΤᾺ] Β]ηθηΐ οὗ τι ηαῦ 
ἰφ. ἄπο ἴγοπι ὁπ6 ὑο δηοΐμου, Τ͵αΐ 
ῬΒϑῖηρ ἰῦο δούϊοηῃ 15. ΤΟ  ΟΟΊΒΠΟΒΒ. 
ΠὼῸ 18 βαϊα ἴο Ὀὸ τἱ]ιίθουιβ νῃὸ ἀθο 08 
ΓΙ, πα ἢ6. 4150 Ψ|Ὸ ῬΆΒΒ0Β. δι10- 
ΟΟΒΒΕ ΠΥ 0Πγουρ ἢ ἃ 018]. 
ΕΟ] θοΌ θη 055 8 ΘΟΠΙ ΠΟΘΙ [Ὁ]- 

ΠΠΙοὰ ἴῃ αοἀ Ὀούδ ἴῃ γοϑροοῦ οἵ π]ιαῦ 
Ἦο ἀοφβ διὰ οἵ ψμαῦ Ηδ 18. ἘΓοΓῸὸ 
ἀούϊοῃ. ἃ ΟΠΔΓΔΟῦΟΥ (ἃ8 ΜῸ 500} 0) 
ΔΌΒΟΙα ΟΙΥ οοἰποίθ, Δμά γοὺ {αν Π0 
π0 “ΥἸ οΟυΒηοβϑ᾽ οἵ (οα ΔΏΒΜΟΥΒ 
[0 115 γϑνολ οὶ ραγρΌβο οἵ Ἰονὸ ; 80 
ὑαῦ {6 Ἰάοα οἵ γἱσ]ιθοοιιβο585. ἢ {115 
ὀι86 ἀΥΆΒ. ΠΟᾺΣ ποῦ Ὁ ΒΘ] Υ 
16 Ἰάοα οὗἉἨ “Ἰπογογ. 

ΤῊΘ [ΟΥρΊγΘἤΟ88. ΔηΠ ὑΠ|0 ΟἸΟΔΠ 81 ᾽ 
οὗ ὑποϑο 110 “ Ομ ἴοϑ5. {Π| 01} 8]}}85 ᾿ Δ1ΓῸ 
"δύθγΆ Πγ οοπποοίοα πὶ Οὐ [Ἀ1{}}- 
[] 0859 ἃ τχἰρ]ιζοοιβηθ88. ἸΠΟΥ͂ 
ΔΏΒΜΟΥ ἰο ψ]ὰῦ ΠΙῸ ἸιὰΒ. θσοι μ]οαβοιὰ 
ἰο Ὠϑαϊκὸ Καονῃ ἴο τι5 οὗ ΠΝ θοΐην 
ἴὴ Θορύαο ἀπα [16 ἅμα ἰΜΠ50ΟΥΥ͂, 
{6 μιᾺἃ5 Ἰαϊά ἀονα σον (Ἰ0}}8 [ῸΥ [οἰ- 
Ἰον 8} νῖ ἢ} ΠΏ 50} Μ]ΠΟἢ Τηλ ολῃ 
δ 0187 δηὰ ἢ] 110 Μ}}} β ]5[γ.Ψ 

[Ὁ 18. ποὺ ΟΑἸΠΠοαΪὺ ἴ0. 866 ἸΟν {}}18 
ὙἹΟ οὗ ἀοαδβ δούίοῃ 15. ᾿πο πἀοα ἰὴ 
{Π6 ἰυμπαμηηθηΐαὶ Ἰποϑϑασο: Οὐ 18 
ἐσ. Ἰλαϊνῦ ὩΘοΟοΒΒα ΠΥ ἱπηραγβ 10- 
5017 (πιστός), διὰ Πηραγϑ 1560} ἃ 
᾿Ισῦ (δίκαιος). 

ΤΙο ὕνο ορὶ οΐβ ἀγὸ ΔρρΡ]οα ἰο 
(οἀα 845 “ἃ τἱριιίοοιβ δὰ ΓΔ [8] τὰ ῖὑ- 
Π685, Φ0γ, ΧΙ, ς, 

ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἀμ.1ὺ Τ]ο γον ἀφιέναι 
υσ ΟῚ ΓΒ ἴῃ {}}18. Θομποχίοι ἰπ Αὐ Φ0}}ὴ 
6. 1. 12; Ζοῖπ χχ. 23. 110 ΡὮγαβο 
ἄφεσις ἁμαρτιῶν (ΚΥΥ̓́Πἢ., Αοὗδ, ἘΠ), 
ΟὉ]., Η96}0.} 8 ποὺ ἰϑαμᾷ ἦι 1.18 Ὑ ΎΙ ΡΒ. 
10 ᾿πᾶρο οὗ “ΤΟΙ βδίοι,, ὁΤογρῖνο- 
1688, ῬΓΘΒΘΠΐΒ 81η ἃ8 ἃ "ἀθδύ,᾽ 85010- 
{πἰησ οχύοσμδ! (0 ὑ})0 πιδὴ ἢἰΠ]86 ]  1η 
08 ΘοπβΘα 6685, [αϑὺ 85 ὑΠ6 ᾿πηᾶρῸ οὗ 
" Οολιϑῖην ̓  ΤΩΆΥΪΒ. {Π0 ῬΕΤΕΘΛΑΙ βίαίῃ, 

Ζογσῖνο..«οἰθαλι88... 

1110 τοροὐϊξίοη οὗ {᾿6 Ῥτοποῦῃ (ἡμῖν, 
ἡμᾶς) ἰΒ ἴο Ὀο ποἰϊορά. 

ἀφῆ..«καθαρίσῃ] γοηεϊ αϊ.. οηνμηἰθΐ 
αὖ... Υ., αἰεί αν..«ραγροῖ οι... Ααρ., 

βοΐη αοὐβ ἃ10 
ΠΟΥΘ ΒΡΟΙΚΟῚ οὗὨ ἰπ ὑΠ0 1} ΟΟΒῚ ]ΟὕΘ 688. 
171}ὸ ϑροοϊς 51ηὴ8 (αἱ ἁμαρτίαι) ὩΙῸ 
[οὐρίνου (βΒοο Δαάϊϊοπαὶ Νοίθ): {6 
σπαγιοίον (ἀδικία) 15 μυτῆοα, 1116 
(Ἰυδθαη ομαγδοίογ( ἱψλίθοιιϑ655) 1Ο- 
Ῥοη δ οὐ ἃ ἀἰδυϊμοῦ τοϊαυϊοη ὑὸ ἀοᾷ ἰὴ 
ΟἸγϊδύ. ΤΊ5. δ 5. οὗ μὸ ἄρστορ ; 
υαὺ {Ποῦ 8. ἃ Ῥγοργοβδίνο μον ἰὴ 
οὗ το ΟἸιν βυϊα. 1 ἐο] ον 5 αἰοΥ 
ἴο {ἰὸ δῃά οὗ 1 (0. 7). 
ΤΊ ὕνο ραχίβ οἵ ὑπο Πίνίηο Δούϊοῃ 

ΔΏΒΜΘΥ 0 ἴ6 ὕνο ϑροοῖβ οἵἠ γ]ρ]ῦ- 
ΘΟΌΞΙΟΝΒ. ΔΙΤΟΔΑ͂Υ ποθ!οοά, Α5. ἡπὰρ- 
ἴῃ Τ]ρ] ὐοου ΒΥ (ὑοὰ ΤΟΥρΊνο ΒΒ {Π|080 
Μ1}0 βίαμα ἴῃ ἃ 180 γτοϊ οι ἐοὸ ΗΪη)- 
Β01{: ἃ9. Ῥοϊῃρ Τρ] ὐσοὰ5. [16 ΘΟΙΏΙη1- 
πἰοαΐοθ ΠΙῚΒ παϑαγο ὕὸ {Π|056 Ψ»]10 ἃγΘ 
}106 4 τυ "1 ΠῚ} τη 1118. Θοη, 
ΠῚ μη 66 10 15 Βαϊ ὑῃμαῦ “ ἀοἀ οἸοινΒ05 

--ἰποῦο ον Ὅ0. πὸ ἄἀοιιῦ ἃ8 ἴο {ἰϊιθ 
5} ] οὐ -τὰϑ Ὀοΐογο ὑμαῦ “ο Ὀ]οοα οἵ 
ιν ϑῦ οἰσαηβοα, ἡ Τὸ ΕΔΕΠοΥ, ὑ6 Ο0 
Κουμίαϊ. οἵ ἀοαἀϊοιλά, οἰσληβοα ἈΥ͂ 
ΦΡΡΙγῦΣ ὕπ0 Ὀϊοοὰ οἵ ὕνο ὅθ ἴο 
βΟ] ον ουβ, [0 15 Βἰρηϊ πολ 150 ὑπαΐ 
51 (8. ΕΒ. ο η6 4 ΠΠῸΠλ “ 518 ἢ 
15. ὮΘΙῸ Τοραγοα ἀπάου {0 ΓΟΙΔΟΥΟ 
αϑροοὺ οἵ ἀν ἃ8. “ὩηΥ] 5] ΘΟ Βιι088 ᾿ 
(6. ν. 17). 

ἀδικίας] ἐπὶ χια!ο ., πηγιμλίθοι8- 
η,655, ΤῺὴΘ6 ψγογὰ ΟΟΟΌΥΒ ΘΙΒΟΥ ΠΟΓῸ ἴῃ 
δύ “08 ΟὨΪΥ͂ ἢ 6. Υ. 17; 470]. νἱ]. 18, 
(ὀμονΆ} ν ὑπὸ Κἰμαγνοα ννογ 8 (δικαι- 

οσύνη, ἄτ6.}) ΔΥῸ γΆΓΘ ἴῃ [ἷ8. ΣΙ Πρ 8. 
Ἰυο  ΟΟυβηο85 Δηα ΠΥ ΘΟΙΒΏΘΒΒ 
ἉΤῸ ΤΟΡΆΥἀρα ὈΥ̓͂ ̓ Ν]Ὡ) ΟἸΔΥΔΟΙΟΥΙΒΌΙΟΔΠΥ 
ἀηὰοῦ 006 ἀϑροοῦ οὗἨ ὑγ} ἃ [Ἀ]86- 
᾿οοᾷ : ὑδιαὺ 18, ἀΠΔΘΥ {110 ΠΟΤῚ} οὗ θοΐην' 
ΤΆΠΟΡ ὑΠΔὴ ΠΟΥ {110 [ὉΓ} οὗὁἨ Ἰηλι}}- 
[οϑία(ίοη. 

ΤὴΘ σΟΥΓΟΒΡΟΠάοηοθ οὗ γχιψηϊθοιεδ 
δὴ πηγίρἠϊθοινιϑη)655 18 Ἰοβὺ ἴῃ ἐδθ 
1ιαὐΐπῃ (7μδέμ8... ἐπὶ φμία 6), τ ἤοη6Θ 
ἴῃ ΑΥ̓͂. 
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πάσης ἀδικίας. ᾽Ἔαν εἰπωμεν ὃτι Οὐχ ἡμαρτήκαμεν, 

το, ὅο ἴἊγ ὕπο ΔΡΟΒΌΪο ᾿ὰ8 ἀθυλῦ 
ψὶ ὑπο ὑνὸ πιαΐπ ϑροοῦβ οἵ ἁ {10 
τονοίαὐϊοα Οαοα ἰς ζἰσἰΐ, 116 [8 
5 μι αὐ 15. {1ὸ οαγαοίον Ποῖ 1ὐ 
ἤχοβ ἴῸγ ὑπο πὰῃ ΜῈ0Ὸ 18 ἴο ᾿ᾶνο [0]- 
Ἰονγϑ τ ΠΩ ({κ 1.6 τοοῖϊ ἐπ ἐἢ 6 
ἐϊσίμ); ἀπὰ μὸ Ἶνλ8. 50 150 ΠΟΥ 
{παῦ ομαγαοΐοῦ αι 6 οὐψαϊηοα (7, 16 
σΟΉ 085 Ο7) 5.5). Μὰ Ὠγθῦ ΒΟΘΟΙΟ 
κὸ αοα ; ἃπα ο {18 οὐ ὸ δῦ 
᾿ΘΟΟΡΏΪΒΘ 18 παῦαγα! ὉΠ] ΚΟΠΘΒΒ. ἴθ 
ΠῚ. 
Δ πἰγὰ ρ]θα δ0}}] τοιπαῖηβ. 10 Μ}}10 

ΓΘΟΟΡῚ ἾΜΟΒ. ὕΠῸ ὑσιιθ ΟἸΥΔΟΥΟΥ ΟΥἁὨ 5], 
Δ ηα {6 παύιγα] ΡΟΥΘ η0Ο ΟἵἁἨ 81} ἃ8 
ἃ ῬΟΜΟΥ Ὑ10Π1, ΤἸΏΔΥ γοὺῦ ἀΟΌΥ {να 
[0 ῬΟΥΒΟΠΆΠΥ 5. βἰποα, ΤῊ18. μοὶ, 
ἰ5. ϑαρροπίοα ὈΥ {π0Ὸ νον 8 “ΟἿΥ 81η5᾽ 
ἰῃ δ. 9, Ππιϑῦ ἃ5 {Π|ὸ Ρ]6α ἴῃ τ. ὃ. νὰ β 
δισρσοβίθα ὈΥ “4}1] 5 ἴῃ τ. 7. (οη- 
νἱούΐυη ἢ 015 86. 15. βοιρ!ῦ ποῦ 
ΠΣ ΠΠΔΥΠΥ [ῃ ΘΟΠΒΟΙΪΟΌΒΏΟΒΒ. (66. ἐΐό, Ὁ. 
6: 4(6 εἰρσοῖνα οὐγϑοΐδου, Ὁ. 8), τι 1 
10 νοΐϊοο οὗ αυὰ (6 ἡτὩπαῖο Πὼν ἃ 
ἐΐαν)). 

οὐχ ἡμαρτήκαμεν] ι6 ἢτο ηοὲ οἱ μη σ. 
1116 βἰαὐοηηθηῦ 15. 4Ππ16 ἀπ] θα, 10 
15. 83. ἃρβοϊαΐο ἀουϊα] οἵ {6 μοῦ οὗ 
Ῥαϑῦ β'ὴ δἃ8. ΟΥΥΎ ΣΟ 1ὑ Ῥγοδοιῦ 
ΘΟΠΗΘΑΙΙΟΙΟΟΒ, 

7]ιῸ ὁοῃβοαποηθοῦ οὗ {}}18 ΔΒβου 0 
ΓΘ βία οα 1. ὑ{1}0 ΒΆ1η6 [ὉΥ ΠῚ ἃ8. θΟΙΌΥΘ 
(υν. 6, 8). 1}ὺ πιρϊπρ ἰὖ ψὸ δγηὶ 
(ροσι νου) ὑπαῦ Οὐὰ (10}8 ἔἈ]ΒΟΙΥ͂ 
γἱ ἢ πιο ; πὰ (μορσαξίνο] γ) νγ 6 ΔΥῸ 
Ποὺ {Π0 νοΐοθ οὗ αοὰ νυ ΐ ἊΝ 
Μ]} 0) σοηνουβ 115 ΤΟν ]αθ] 01). [ῸΣ 
ΘΟ οὴ6 ἰπΐο ἃ ᾿ἰγίπο Υογᾷ. ΤΉ τι 
Ἀν ηθ τον ϊα ]0ὴ 15 τοραγάοα ἢγού 
ἤροπλ ψἰοαῦ ἀπὰ ὑπο ΠτῸπὶ Μη. 
(ἀρὰ Βρθϑῖκ8; δηα (ἰὑὺ 18 1}0}104) ΗΒ 
νογὰ οηΐοῦβ ᾿πύο {6 80] οἵ {ΐο 
ὈΟ] ον, δ ἃ ὈΟΘΟΙ65 ἴῃ ᾿ΐπ ἃ ΒΡΥΪΠΣ 
οὗ γα} (ΘΟ η ἰν, 14) δα ἃ ῬΟΥΘΙ οὗ 
᾿ἰ (ο. 1... 14). 
Ψ. ποιοῦμεν αὐτόν] τιοηάασθηι ζλιοὶ- 

ἡΠ,8. Θιην Ὗ., 106 ηιαΐθ 71ἢπὲ ἃ ἐΐαν", 
τπαὺ ἰ8Β αοἀ ((ῃο Εα 6 γ) ψῆο 18. {Π6 
Ἰηδΐη βυδ᾽οοῦ οὗ ὑῃ0 ψ]ι0 10 δβοοίϊοη 

6--τὸ (τον Π, Ὁ. 6; α5 116 ἴ5, 9.7; 
116 ἐδ γαϊἠ γμἶ, Ὁ. 9). Το σοποΙ βίοι 
[0]]ονν8. ἴγοπι ἃ σομβίἀογα οι οἵ {0 
πϑύιγθ οὗἨ Ὀίνιπο τϑνοϊαύίου, ογο- 
Ἰαύίοι 15 αἰτοοίοα τὰ ὑπὸ ἢγθὺ ἰπβύδησο 
10 τη Κίηρ' οἷοαν ὑἢ.0 μοβί ᾽οη οὗὨ Ἰηδῃ 
ἰοναγι 5 αο, ὅποι δὴ οὔϊοο δύ Ραμ] 
ΔΒΟΙΡῚΒ 0 ἰᾶνν, ἃπαὰ ἰο {1}|ὸ [μὰν ρᾶγ- 
{1 ]}]γ. Απαὶ ρΌΠΟΙΠΥ 4}} {Π|Ὸ Θθη.- 
ΜΠ] ΘΟ. οὗ (ἰοὰ 0. ΠΟ ΡΓΟΒ1- 
ῬΟΒΟ ὑΠὰὉ ἐἰιθ ΠΟΥ] γο]α ϊοη8. Ὸ- 
ὑννοθ οὐ). ἀπ οάγνοι ἤᾶγο ὈΘΟΙ 
᾿μτογηρθἱοᾶ. ΤῸ ἀΟΩΥ Ὁ}}}5 18. ποῦ ΟἿΪΥ 
0 χιοδίίοι ΟοἋ 5. γα 1 οη0 Ρᾶ]- 
οι] Ροϊηῦ, θὰῦ ὕο αποδύϊοη 10 ἃ]- 
ἰοσούπονῦ ; ὕο ΒᾺΥ οὐ ΟΥ̓ “119 Ἰιου 
1 {π᾿ Θροοῖῆςο ἀοοϊαταῦίοι, ὈὰὉ 110 ἴα 
ᾧ Πὰν’ ἰὼ 1Π5 ΠΟ] θα ρ ΜΠ} 
τὰ} ἃ. ΟὐιηΡ. ὁ. ν. 10. 
ΤΟ ΡοΘΌ αν ψ]γιι80. Ψ. ποιοῦμεν ἰδ 

οΠαγαούου δὺο Οὗ δύ ΨΦό0. (ΦΌἢη ν. 18 ; 
ὙΠ]. 52.; Χ. 33; ΧΙχ, 7, 12). ἀπ ΟΛΥΥΓΙΟΒ 
ΜΠ 10 ὑπο Ἰάοα οὗ ογρυιγοθηίηρ,, απ- 
γἱο] ὔοουιβ 50} ΒΒ ΥΌ 10}, 
Α βοοομα γα] [ἴον ΠΤῸΠ] {Π|6 

σΘΠΟΤΩΙ ἀμ] οὗ ὅ0 ὑγαῦῃ οὗ {πὸ 
ΤΟΥ Ια οη οὗ (ἀοά, ΥΥ̓́Ο 1050 {Π|0 ῥΥἱν]- 
Ἰασο ΟΥ̓ “οὐηγοῦβο᾽ ῦ πὰ: 718 
«(07)» } ἰδ οὐ τὴ) 1.8. 

ὁ λόγος αὐτοῦ] {8 τοογεῖ, ὑπὸ ποτὰ 
οἵ (οὐ, 11. 14. Οομρ. «οἷν Ὑἱ]. ς ας; 
χ. 35; ΧΥ]. 6, 14,17. 

1116 θἢΓΏ86 15. πϑοι ΒΡΘΟΙΆΠΥ [ῸΓ {10 
(ἸΟΒΡ061 Ὠγοββαρο, ΨΥ Ώ10}} 15. ὑΠπ0Ὸ οΥΌ ἢ οὗ 
8}1 γονοϊαθιοη: 6 γν 1 Ὑ1}1, 11,21; 
χὶ, 28; δηἀ μα] Πγ 1 6. Λοίϑ: 
ἷν. 31; Υἱ. 2, 7; Υἱν 14; χὶ τ; ΧΙ]. 
24: ΧΙ, ᾿ς, 7, 44, 40, ὅτο. 
Τὸ “μογὰ" Ἰιοῖὸ αἰογα ΠῸΠπι ὑδὸ 

ἐἐγαθ ἴῃ δ. 8 88. 0Π10 Ῥγόοο88 αἰ ΠῸΓ8 
ἔγνοια ὑπὸ γοϑαϊς, ΤΠ|0Ὸ “γα }}}᾽ 18. {110 
ϑῖιπὶ οοηϑιἀογοά ΟὈ]οοὐ ΥΟΥ οὗἨ {πὰ 
ΜΠ οι {Ππ|ὸ “νογά ἡ ΟΧΡΓΘβ508, ΤΊιΟ 
ΝΟΣ ἃ8. ἃ [ἰνίπ ῬΟΜΟΥ πιαῖκοβ ὑδι0 

ἐγαθῃ τϑὰὶ ΠΟΌ]9. ὈΥ {0010 ὑο Πεἷπὶ Ψ]10 

γϑοοίνοθ ἰὺ (ΤΌ ]ῃ νἱΠ!. 31, 32. Απὰ 
βαγέμον, (π0 “ψγογά 8 ΒΘΙΒΟΠΔΙ : 1 
08118 ρ ὑπὸ ὑμουσιὺ οὗἉ {Π0 ΒρΘΆΚΘΕ: 

ἰ ἰβ “πο νονὰ οἵ ἀοὰν Τῆι ὑγαῦδ οἱ 



26 ΤῊΕ ΕἸΒἙΤ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ 51 9ΟΓΝ. [1.- τὸ 

’ “-- Ἅ ) “- ᾽ 

ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν 
3 4ζ. ». 

εν ἡμῖν. 

ὑΠ6 Οὔἶον Βδηῃὰ 5 αρδίγαοῦ, ὑποαρὴ ἰὐ 
18 Θῃ! Ὀοα!οᾷ ἰῃ ἃ Ῥϑυβοιι. 
10 ψογά, κὸ ὑπο ὑγαῦῃ, οδῃ ὯΘ 

Γοραγθα ὈούΪὶ ΔΒ {}10 λον ηρ᾽ ΒΥΪΠΟΙΡ]Θ 
γ᾽ ἢ}10}} 5015 Ὁ} 6 πηδὴ ιν ἃ8 0110 ΒΡ]ΘΓῸ 

ἰη ψῃΐοῖ ὑΠ6 δὴ πιονθ8. ΤῊΘ “πογῆ 
δΌΪά ΘΒ ἴῃ Ὠἰπι᾽ (οἴη Υ. 8, ΘΟ. ΥἹ]]. 
37), ὃΠ4 ΘΟΠΥΘΥΒΟΙΪΥ͂ Π6 “ ΔΌΪ4Ο65 ἴῃ {110 
ψογὰ᾿ (ΤΠ Ὑἱ 1], 31), 
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“ααιίοπαϊ Νοίθ οἡ 1. 2. 

Τινο ἰάοα οὗ ὑπὸ Ὠϊνὲπο Εδυμου]οοά, Δηβυνθυὶηρ ὕο ὑαὉ Οὗ Πα Δ ἢ ΒΟΏΒ}10 ΤῊ Ὀϊνίηο 
δι) ἢ] ἀΒ}10 (θ860 Αἀάϊοπὰ] Νοίο οἷκ {{ϊ. 1), ὁοσι ρῖο08 ῇ ππρογίδηῦ μ᾽8οο ΕΑΙΠΟΓ- 
πη ὑπ νυ πρβ οἵ Αὸ «οπη. 0 οδηποῦ 0 ΤΙΡΉΥ ππήογϑίοοά πὶ ιουῦ  α- 
Γοίογοιοο 0 1058 ἀουθὶοριηθηῦ ἢ ὑπο Ο]Ἱἃ Ἰοδύμδς δὰ ἴῃ ὑπ Κι γπορέίϊο 
(ἀοΒΡ6|8. 

Ι͂ὰ πὸ ΟἹὰ Ῥοβέδηιθηῦ {Π6 βόπουα! πούοη οὐὗὨἨἁ Εἰ μου Ποοὰ νγᾶβ τιλᾶο 1. πῃ {πὸ 
ῬΘΥΒΟΠᾺΪ ὈΥ͂ ὑπ Βρθοῖα! οουοπῦβ. ΠΟΙ. 16 τγ8 Ὀ]ο πο ὑο Θϑ Ὁ} 158} ψῖ} ΟἹ Τορία- 
ΤΟΡΓΟβοη θα ϊνο ἢ0η. 16 ὑδ5 Ὀοσάμ)ο {80 “ ΕἈΘΠΟΥ ἡ οὔ 6Π|ὸ ΟΠ ΟΒΘὴ ῬΘΟΡ]Θ , 
ἴ ἃ ῬΟΟΙΠΔΡ 56 η86 (Εἶχ. ἷν. 22 ; Ἰ)οιύ, ΧΧΧΙΪ, 6 5 Θ01}}0. ἢ. 231, νη]. ς; 18. 1Χ]}]. 
16, ̓ ἰχὶν. 8 ; σ0ΙηΡ. ΧΙΠ]. 1, 6, 21, Χ]ῖν. 2, 24, χῖνῖ. 3 δ; 7 ον, χκχίν ο, 20, Π108.Ψ 
ΧΙ  α; ΜῈ]. 11. τὸ; σΟηι}.. 1. 6); μα δαὶ Ομ ΟΣ οὗὨἨ τὸ πα ο νὰ 8. ΗΒ 

ΟΠ} (Τλοαῦ, χὶν. α; 15. 1.. 2, χχχ. α, 9, ΧΙ, 6, ἸΧῈ}. ὃ, {6 0. 1]. 4, 10; ΘΟΙῚΡ. 
Μαΐύ. χν. 24,26). ᾿δειῦ {}}18 ΞΘ 8}}}0 νγὰβ γΓορηγ θα ἃ8 ΔῈ} ΧΟΡ ΪΟηΩ] Ὀ] βίην, 
10 Ῥοϊοηροά ο {116 Ὠα Οὴ ἃ8. “Ρυϊοϑίβ 8 Καρ5 ἐο ὑπὸ Ποχὰὶ - ἀπ 850 5Ὸ 
Πηά {Ππῦ {116 του] δ ρ οὗἨ ργν Προ, τὼ οἷν. 411 {Ππ|0 οἰ] ἄγοι οἵ ΒΓ 0] 
ΒΠαγΘαἶ 1 8016 ΠΏ Π1161,, γᾶ 8. 11} Δ Π ΟΘΡΟΟΙΆΙ ΠορΎθο {Π6 οἰ γοξον 8016 Οὗ {Π|0 
ὑποοογαύίο τητηϑύου. (οορ. 18. Ιχχχὶ, 6) ΟΥὙἁὨ {πὸ Κρ, ὑΠ0 Τοργοβοηθαγο 
᾿ιοαὰ οὗὨ {10 τογὰ] ῃδύϊοι,, σα βαϊὰ “71 λον αὐ γὴν ὅν, ἐμιὲδ αν, υἱαῦ 15. δ 

ὅθ ποιοῦ οἵ ὑμο βοϊοιμ ὁομβοουίίοη, " ατο 1 δογοί(οῃ, ἐΪι66᾽ (Ὁ Ά. 1. 7): 
πὰ ἀράλι, 116 δ᾿ αἰ Ἔγῃ πη ίο λα : ΤΊοις αὐτὶ γὴν αἰ οΥ, αν αοα, «πα {διὸ 
γοοῖ φῇ πν βαἰσαίΐοη. Αἰδο 7] τοὐἰἐ ἡναλο δ ἴηι γὴν Π είϑογη, μῆλον ἰδπαῃ 

ἐλ ζΐηφε 4 ἐν 6 οανέ᾽ (8, Ιχχχῖχ, 26 ἔ, ; σοιηρ. 2 ὅθ, Υἱῖ, 12 1), ΟὐρΡ. 
Ἐΐοο]πι8. ΧΧ ΤΟΙ, 4. 

10 Ψ}}} Ἰιονονοῦ ΡῈ ΟὈβογυοα οη ἃ βύθπαν οὗἉ {Π|0 ϑαββήσοῦ ὑπ {πὸ Ἰάοἃ, οὗ ΤΊ α 1ᾶοα 
Ἑαϊπουποοὰ ἴῃ ἀπ ΟἹὰ Τοαθαιαθις ἰβ ἀοθουιπ νοὶ ΌΥ ὑμὸ οοιμοορυϊοηβ οὗ δ μταλϊοά. 
Ἐαβίοσγῃ Ποιβοὶιοϊὰ, πὰ ἤαγῦ μον. ὑΠαὺ 10 15 πον ογο οχυοπ οι [0 οι ρόπο- 
ΤΆ]. ὝΑὐοὰὐ [5 06 ρσγθαὺ Ποιὰ οἵὗἉ {Π}6 ἔμ] Μ] 16 }} ΙΟΟ Κα θμοἱς 0 {11} ἃ8 108 
Λαΐου, ΗΒ “ΟΠ άγθη ἡ ονὸ ΠΠΠπ Δ ὈΒο]αύο ΟὈΘαΪθ)00 ἀπ γονόγοποο ; ὑΠ6γ 
ΔΙῸ “ἴῃ 1118 παπᾶ: αἰνὰ ΘΟΏΥΘΥΒΘΙΥ {0 ΟἸΟΥΒ. {Π|6}}} τν 186 σοϊ80} ἀπά ῥγο- 
ἰϑοϊΐου. Βα ὑμπ6 υτυϊϊὴρ ὑποαρθὺ ὑπτουριοαῦ 18. ὑνὰῦὺ οὗ Δ ον ἀπά ποὺ 
οὕ ον, ΤΟ γα 0 58}}10 18 ΔοΥγοὰ [ΓΟἢ} ἃ ΡΟΘΟΙ Υ πληοπίαθίοη οὗ οι 8 
Ῥγουίάθηοθ 0 ομθ γὰθο (ἔχ. ἱν, 22; Ποϑ, χὶ. 1), ἀπὰ ποὺ ἔγοι 116 οὐ μα] 

ΘσΟὨΠΘχίοι οὗὁἨ πηδ ἃ8. τ ν ὑπ οἷ. [ΙΓ ὑἸοὸ ΠΟΌἢΠΥ οὗὁὨἨ βοῃβ}}0 15. ὅο θὸ 

οχίομαοά ἐο (ἰοη 1108, 10 18 ΕΥ̓ {861 ἱποουθογαύίοι, ἰὼ {Π|6 αἰοβθη ΔΉ} (18, 
Ιχχχυ ). 

δο ἃ ὑπ οοποθρύϊοι οὗ ἃ αἰγίπο ΒᾺ ον Ποθα 18. (ὈΥΟΔΑΙΥ ΒΡΘαΙἢρ) 1, ΤῸ 
παὐϊομδ! διηοηρ ὑπὸ Φον8 88 ἰξ 8 ῬΠγΒῖοα] ἢὰ ὑμὸ θμθ]0 νου]ὰ, Βαῦ ἰῃ 14θ8 οὗ 
(80 Θοβροῖὶα ἐπ ἰάθα οἵ Βομειερ 18 βρίτί μια] δινὰ ροσβοπα]. Θοᾷ ἰ5 τονοαῖοὰ ῬΙνιμ 
88. ὑ!6 Οἶνον δηὰ Μιιβέαί μον (Δ αὐ. νἱΐ. 9 8.) οὗ ἃ ΠΠ|0 2κὸ Η 15 ουγῃ, 0 {080 ῃοοᾷ ἴῃ 116 

ὙΠῸ ΘΓ οὐρα θα ἰῃ ΗΪϑ8 ἰπιᾶρο, αἴδον ΠΙΒ ΠΣ  Κθη 658, θαύ γ]10 μὰν  θθθη ἃ] οπαίθα Βυμορίίο 
ἴτοπι Ηΐτα ([μικθ χν. τα 81), ΤῊ οτίσίμα! Δ ρο  ΟΥ οὗ πιδῃ ὑο γοοοῖτο Ο0α [8 (ΘΌΒΡΘΙΒ. 
ἀοοϊαγοᾶ, ἀπὰ δὲ (πῸ βαῖὶθ ὑΐηθ ὑπὸ Μ}] οἵ αοἄ ἰο βα 5 γ 10, Βοίι ἔλοίβ 
816 βοὺ ἔογξϊι ὁὔοθ ἴον ἃ}} ἱπ (μο ρούβοῃ οἵ Ηΐπιὶ 10 ψγὰ8 Ὀούι {Π0 ἥοῃ οὗ 

Ἰη8ὴ δηὰ {6 ἥοῃ οὗἉ αοά. 



2ὅ ΤΗΕ ῬΊΒΕΤ ἘΡΙΠΤΙΕῈ ΟΕ ΚΤ 9.0ΟΗΝ. 

ΤΊἷ8 ἰᾶοα ΤΊ ἰάθα οὗ {πιὸ ἀϊνίπο Βαϊμπονποοᾷ ἀπὰ οὗἉ {π᾿ ἀἰϊνίμο Θοηβ)ῖρ ἃ8 του  βοᾶ 
το δ]]8οα [πη ἴη ΟἸ γἶδὺ ΔρΡρΘαΥΒ ἴῃ ΠΠ|8 ἤγϑι γϑοουοα πτογάβ ἀηᾶ ἴῃ Ηἰ5 ἀοἀἰοιἐίοη ἐο ΗΚ 
ΟἸμεῖβι.. ρα ]ῖς τηἰηἰθύγγ. Ὑπὸ πνογὰβ Βρόκοι ἴῃ ὑΠὸ Τορ]ο: “ ΠΤ δὶ ψθ ποὶ ἐμαὶ 1 

ηγ)ι8ὲ ὃ6 τη τὶν 1 ὐι675 μοιι86 9) (Τλιῖκο 11. 40 ἐν τοῖς τοῦ πατρός) ἈΡΡΘΆΡ ἰο 
ΤΑ} ἴῃ ὑΠῸ ΤΠιογά, ἔγοπι {110 Ἰυαηϊαῃ 516, ὑΠ0 αὐἱοϊκοποα ΘΟ" ΒΟΙΟἸΙΒ11658 οὗὨ [118 
ΤΠ 1ΒΒΊ0η. αὐ ἃ ΟΥ518. οὗ 1{15 10, ψ] 16 ἃ5. γοῦ ὑπ Ἰοσα] 1 ἢ Ὁ] Οἢ}8 οὗἨἉ ΜΟΥΆΙΙΡ 
ἅγ6 {ΠΥ τοσορσηίβοά (ουπύγαϑῦ 90. ἵν. 21). 16 γοΐοθ αὖ ὕῃο αρύϊϑηι 
(ΘΟ Γο8. ἀοοἰβίνο Υ {16 πα ΠΟΥ Πν οὗὨ Δοκηον] ορϑαὰ ΒοΠΒ1}} ἃ8. ὑΠαὐ ἐμ γν 10} 
116 15. ὅο Φοσοι }} 15} 1115 σοῦ (αὐ, ἢ, 1.7 ἃν γαγΆ} 015; ΟΡ. «0110 1.34). 

Τροϊαγοῖ 1 ὙΠῸ δουύηος οἡ ὑ!ὸ Μοαπὺ {1Π|ὸ ἰάθη οὗ Οοἀ δ ΕΘ ΙΘε οοὰ ἴῃ τοὶ αἰΐοῃ 
ἴῃ ὑμὸ ὅδυ- Ὀοΐδι ὕο ΟἸιν δῦ ἃμὰ ὑο {πὸ ἀἰβοῖρ!] 68. 15. ὀχ ὈΙοα πχοϑῦ ργοιηϊ πο] γ. 7}16 
ΤΑΟῚ ΟἿ {116 ἤγϑῦ ῃοίίοο ΟΥ̓ {Π10 ΒΟΠΒΠ10 ΟὗὨἨ λοι 18 τοι 016 ἀπᾷὰ 1 τἰρΊΥ Ἰμἐθεργοιθα 
ῬΌνοι, Ὠοϑὺ ΑἸσ Ποῦ : ὁ 2θ θ58οἰ αΥ̓Φ ἐμ γῬοαζογιαδογ5 302) ἐμὸν λα ὃ6 φωἰἰοι 

80γη8 ᾧΥ αο(ζ᾽ (Μαί, ν. 9). 18. ομοάϊούϊο 15. βοο ἐπ 5. ὑσιο Πρ ὉΥ 
ΘΟ ΡαΓβοι Υ101ν ὑΠ|ὸ ΔΠρΡΌΠ1Ο γπλἢ : ἦν φαγί, ρόαου απο λον ΟΥ̓ ττοῖέ- 
γἰοαδίη᾽ (Τλικὸ 1, 14), Τ|ὸ Ῥόδοο οἵ ψῇλίοὶι (ὑν]δὺ Βροῦκα. ἰᾳ. ὑπαὺ οὗ 

του οὰ Δ Υ (οοιρ. γι. 11. 141}, ΤΊιο Ὁ] Οββ]ην ΟὗὨἁ ΒΟη5}}} 15 [0 ὕΠ050 
1.0, φαϊοκοησὶ Ὦγ αὐκ 5 ὅρὶνῦ (Πνοι. ν1Π1, 14), ο]Ρ ὕο γολ 50. οα ΘΟΕ] 
ὑμπὰῦ ᾿νγναχ Ὀγονμου οοα οὐ ἡ ἢ {0 Ἰὰβ σίνοη ὑπὸ ΤΟ ιθίοι μα ὑπὸ 

ΡΙθάρο. 
Τ|ιὸ ὑθαολιῖης ψ ΐοῖν (ΟΠ]Πονν 5. ὑο Ὀοαυϊ θα 46. ΟΠ ΌΥΟΟΣ. ἀμ ἀμί} 18. {}}}5 

{πουρσὶῦ. ΤΊ βἷσι οἵ οι! 15. ὅο θὸ Τα ἰὼ σοάτκοὸ ποκα ΜΠ Οἢ 
οἀπηοῦ θαὺ θὸ Του γα αὖ ὁμσο 00. ὑμῖν" ὕσιιο δηεὶ ον ΪΥ οὐσία (Μαδ ν. 
16. ΤΠ οθῸ ἃ΄Ὸ ἰο )Ὸ ἰῃ ΓᾺΠΟῸ Π0 ἸΟΒΝ ἀπ ν οὐ ΒᾺ} ὑπὰπ ὑ6 πλοϑῦ ἀμίνουβαὶ 
αἰ 5 οἵ ἀοά, ὑπὸ ταῖῃ ἃ 0Π6 δα μβίηο (ν. 44 Πἴν; [λικὸ νὶ. 35 {νὰ ὁτᾶάον ὑπαῦ 
{πὸ ΠΠ]ΟΕ5. ΟΥ̓Δ ν] 0 ΒΟΠΒΠ 0 ἸΔΥ θὸ αἰαῖ ἃπὰ τηλη!οβυοα (Ὁ. 45 ὅπως 
γένησθε υἱοὶ τοῦ π. ὑ. τοῦ ἐν. οὐρ.; Ἰμαΐζο ΥἹ. 350. ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου). Αὖ ἐ)ὸ 
ΒΔ Π10 {ϊπ|0 ὑπ δίμῃμα γα οὗἉ γπασιηοιῦ, ον ον 1} ΚΠΟΨ Πρ ΙΟΥΟ, 1 ΡΓΌΒΒΟΘ ἃ 
ΠΟ ΘΙ Υ οὕ ὌΡΟῺῚ δούϊοῃ (Δία, νἱ. 1,4, 6, 18), 1]ιὸ ΟὈ] συ δοιΒ. οὗὨ Κίη- 
ἀγορὰ ἰο οὐϊιθὺβ (οἰΐον τοῖα {110 ϑυινιοσο οὗ Ἰπάτοά αἰ {6 σομλπιοι 
βαθμοῦ (Δ αὐῦ, νἱ, τ4 1; Μο, χὶ, 25), Τὸ αὐ οΥ 8. Κηον]οᾶρσθ Ἀπ οἰ ραῦο8 
ὑπΠ6 ρουϊοηβ οὗ ὅπὸ ΟΠ] ἄσοι (Δ αὐ, νἱ. δ; υϊκο ΧΙ, 30), δα ἀπ] ργονι θα 
ἴον ὑμοῖὶν ψδηΐϑ (Δ αὐὐ. γἱ. 26 Εξ, π|Κὸ ΧΙ, 24} Ποῦ δηὰ οἰβον ογο 10 
Ιανν8 οὗ παύιινα} αἰδοίου ἂσὸ οχίοπμἀοα 0 βρ] γι] γο]αύϊοιι5 (ΜαίΌ, νἱ}. ὁ (᾿ ; 
1μυκα χὶ, τα {ἢ}. 

ΤῊ οἷογα-ὀ ἜΕἾΟΠῚ {1046 ΡΑΒΒΆΡ 65 10 ν}}}} 06 566 ΠΟῪ ᾿ππ ΒΌΥΔ Ὁ] ὑἢ 0 σΘοποορίϊοῃ οὗ 
ἰΐοῃ. οὗ ὑπὸ κ}Πογμοοά ἰβ οχίομἀοα ὑγ πο Πιογὰ μογοπὰ {ΠπαὉ ἐπ ὕπο ΟἹΑ 1 βἰμπηθηῦ, ΤΊιο 
Ὅν πλ8 Ὀομῃὰ ἰβ πιογὰ], απ ποῦ ὈΠγβῖσαὶ : 10 15. ρογβομὰ! δπα δ η, δα ποῦ πα ϊοηδ!. 
ἰπποπξ. [δυρροβίβ ἐμπουρ ἐδ οὗ οἰαγιοίον, οἵ ἀπύν, οὗ οομβἀθηθο ν]}16}} θΟ]Οὴς ἐο ἃ 

Θ᾽ Ἰον Υ 48 ϑιοῖ πα ποῦ ῬΘΟΙ ΔΕ ὕο {Π|080 Ψ}|10 Βίμπα 1} ραν ον οὐὐ- 
ψαγὰ οἰγοιηιβύδῃησοθ. [Ππ0}10 [ονν ΟΥΠΘΥ ῬΑΒΒΑΘΘΒ ἴῃ {Π6 ἥὐγῃηορύΐο (108ρ6}5 
ἴῃ τ οἷν ὑπὸ 6016 ἦγον ΕᾺΟΠΟΥ ᾿ Οσσαγ8, ὑ ἢ88 ὑ}}6 Βα Π|6 ἴΟΓ66 : ἰὕ ΘΟΠΥΟΥ͂Β 
ἐμ ] οὗν στουθἂθ οὗ ἰγαβῦ δὰ ὑΠὸ οοΥγύαϊ αὐ γ οὗἨ Γαύαγο ὑταρῃ (Μαίί. χ. 
20,29; ἴμικο χἰϊ. 32). ΤΊο “πδθιο᾽ οὗ Ηΐπι ψποπὶ ὑπο Πογὰ πιαΐο Καονῃ 

ψ8, 1 τὰν Ὀο βαϊὰ ὑγυν, ἐὑμο ΕΔΙΠΟΥ, οΥθη ἃ8 ὑπ ἡδιηο οὗ Π|Ὶπ} Λ]Ο βϑηῦ 
Μίοβοβ ννὰβ “96 μόνα}, “ ἐδ ἀρβοϊαῦο, {16 56] οχ] βίου], ΛΔηά ἴῃ {118 Θ0η- 

1 ΠΏΘΙΟ 18 ΓΟΔΠΥ ὯῸ δύσίοὐ ΤΘρσΌ80η- ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒΟ, δηα θυ {Π 670 1 18 πηοᾷ! 
ἰαἰΐνα οὗ [86 ἤδη Φομονδὰ ἴη {6 ΝΟ θά: Αροο. 1. 4, 8, ἰν. 8 (ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ 

Τρβίατηθηῦ οχοορὺ ἴῃ ἴῃ9 ὁ ὧν οὗ 0 ὁ ἐρχ.), Χχὶ. 17, ΣΧΥΪ, καὶ (ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν). 
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ὨΟχΙοα ὑπ ἢγϑὺ ρουϊοι οὗἩ ὕΠ 6 Ἰμογὰ 8 ῬυΆσγοῦ σϑΙηΒ ἃ ΠΘῪ ἸΏΘΔΠΪηρ᾽ : ΟἿ" 

ΜΖ ̓αίλον τολϊον αγὲ ἔῃ ζθαῦόνι, λαζίοισφα ὃ6 ΤῊ γι61)16----[Πὸ Βα ργοηιο γον ὶα- 
ὑἴοη οὗἉ Κα Που οοά (Δ αὐΐ. νἱ, ὁ; σοι. ῃῖκὸ χὶ, 2), 

Τὴ γϑγοϊαύίοη οὔ ὑπὸ λυ 6 Γ 15 ἱπάοοα αἰ βυϊ ΘΟ] οἹαϊμιοᾶ ὈΥ {πὸ ΤΠογᾷ ΤῊ τογο. 

ἴον ΠΙχ501 ΔΙοπο (Δ αὐύ. χὶ. 27; ακὸ χ, 22). Ἴ ὰο ἀἰ5010165}}}0 ἕο ΠῚ 18 Ἰαὐΐοη οὗ 

{86 [ἢ] θηὺ οἵὗἩ “1118. ΠΆΠΠΟΥ. ψ}}} (ΜΙ αἰ. ν], 21), ΠΟ ργοποπηοοβ ΜΝ ἀὐώρονς 
Δα ΠΟΥ ὌΡΟΣ ὑπὸ αἰν]πθ ΘΟΠη80]8 αὶ {πὸ αἰνῖηο ἡνοΥ ΚΙ Πρ, 88. ΒΟΙΠρ ΟΥ̓ ὁ» σῃτβε. 
“ἢΠ5. Βαθιον᾽ (Μα, χν. 13, Χν]. 17, ΧΥΠΠ. ΤΟ, 14, 10, 35, ΧΧΥ͂, 34, ΧΧΥ͂Ϊ. 
20; ἴλῖκο χχὶΐ, 29), ΗΟ βροακβ οὗ “ ΠΙ5. ΕἈΕ ΠΟΥ 5. γθνΌ 186 ᾿(Τλῖκο χχὶν. 40), 
ἀΠἃ οὗ “1Π|5 ΕΓ ΠΟΥ Β ργοβοηοο᾽ (ΔΙ αὐῦ. χ, 32 Ε) ιν υἱο σοηἤίσηοο οὗ ἃ ἥοῃ. 
Πὺ νὴ} ὑπ οΘομβάἀομοθ οὗ ἃ ὅοη {{π0 υγὰ πχαϊη 8 4150 ὕΠ 0 ἀσροη ολ6 0 
Οὗ ἃ ὅοῃ, ΕΥΟΥΥ͂ ὈΥΆΥΟΥ Ν] 0) Π16 ΔΆ ]ΚΟΒ Μ01] 0ὸ ἀηϑνονοὶ (Ταῦ, ΧΧΥΪ, κ2), 
νοῦ 116 Ρ]ΆΘΟ5. ΠΠΙΙ8011 ΠΟῪ ἴῃ ὁ Η18. ΕΆΌΠΟν 5 πὰ }5 (ΛἸαϊ, χανὶ, 20, 42); 
86 Ηο γΌΒΘΥΝΟΚ 5010 Πἶη 0.8 ἔν 1115 1 πον ἀἰοπο (Μα, χχ. 23). 

ὅ00}}. ἃ γονο]αύΐοηῃ ΟΥὨ {16 ἀϊνπο ΕΠ ου] οοὰ ὑπ γοπρῦ 16. δοη ἕο β0η8 ιβποῖ- 
ἀοδηϊῦοὶν αἰϑυϊηρι βιιοα. ὑπ ΟΡ Ἰδυϊα ἀοοίνπο οὗ (ἀοσα ἔννοια. ΑΒ ]ιοβηι ἰνθ ἔοα- 
διὰ Τηοίδβιη. Α8 δραϊηϑῦ ῬΔμυοίβηι ῦ βονα ἀοα ἃ8. ἀἰδιϊπμοῦ ἔνομι δηᾷ ἰστῸ8 οἵ 
γα ϊδοα ΠΟ ΘΌΓΪΥ ἀῦθονο ὑδὸ νον] ; ἃ8 ἃσιϊηδὺ Τ]ιοίθια. [Ὁ δ]ιονα (οὰ πο τΎτν 

48. ΘὨ Οπρ ἰηῦο ἃ ᾿ἰνίηρ ΚΠ 5110. ψ 1]} το, ἐ5. δα Κίηρ᾽ ἸππΠἈΠΥ̓ Ὁ ὁ 6ὃῦ 
ῬΟΥΒΟΙῚ] ἀηΐθῃ ψι1}}} ΠΙΏ 8611 ΤῊ πἀηβοοῃ ΚΚἸηρ ΟΥ̓ ΔΠο ἀἰνίπο Κα ἸηροΙ 18 
"δ ἄο Καλὴ ἃ8. Ὅμοὸ ὕο Μ]ΟΩὶ 1115 ῬΘΟΡΪΟ ολη ἀΥΔΥ πον ΝΜ ῚΠ} {λιο οομῇ- 
ἄομοῦ οὗ οἰ] τοι, 

116 τϑνο]αθΐοι οὗ (οὰ ἃ8. ἅϊιο ΕΟ ΠΟΥ 15. ΒΡΘΟΙΔΙΠΥ Ὀγοπριιῦ οὐ ὈῪ Β0 τ, ΠΊιῸ 
Ζόμη; μα ἴῃ ἃ βοιμονμαῦ Αἰ ονοαῦ ἔυγλ γΌ. 18 1. οὶ 10 18. Τθαμα πῃ τϑυθ᾽αὐϊοι 

[πο ϑγπορίϊϑι5. Το Ὁ{ 095 οὐοιν Θομιηομ Υ ἦν {Π|ὸ Οὐκροὶ ἴῃ γοϊαθίοη ὑο οἷ δι ον 
ΟἸγδῦ : (ὁ Το Βα οΥ; δπὰ (β) ΜΥ μου, οι} οὗ {Π|686 ὁοοαν ἴῃ {10 δι ΤΟΙΣ 
ϑγπορ ϊϑῦβ Δ ἢ πἶπο οΥἹὨ ὕοῃ ὑΐη108. 0 ἢ ὑπ ΟὐΠον ᾿μνἃ δύ 01} ΠΟΥΟΥ ᾿ 
505 10 θ] 808 ὁ πατήρ μου ὁ ἐν οὐρανοῖς (ὁ οὐράνιος), ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν 
οὐρανοῖς, νν} 10. Θσοα ΘΔ 61} αἷμ ὕϊ 108 ἴὰ }1Ὸ δΥΠΟρΟΪς (ἰ 050 618; ΠΟΥ (008 110 
186 ὕΠ0 θἢιγλ80 ὁ πατὴρ ὑμῶν Θχοορῦ Χχ. 17 (1 Οομύγαβῇ) ; ΠΟΥ γϑῦ {}10 
Ῥαα]ο Ῥ γαβο ὁ πατὴρ ἡμῶν ἴῃ [18 ον Υ σ8. [αι ὕΠῸ ΕΣ ΙΒΌ]Ὸ 5 116 ὯΒῸᾺ 

1 ΤΊ] βίχωρ]ο {1016 ἸῺ ΕδίοΥ ἡ 19 ΧΧΥΪ. 52 παρακαλέσαι τὸν πατέρα 
ΘΟΙΏΡΑΥΑΕΙΨΘΙΥ σατο ἴῃ {116 ἰὐγπορίϊο μου. 
ὑοθροῖθ. [1ὑ 185 ποῦ Τοιιμὰ ἴῃ δύ Ματς 

(ΘΟ. 111. 48 1} ΔΙαι. χυῖ, 27). 1 οὐ- 
ΟΌΣΒ πη δύ ΠΚῸ6: 

Βαΐύ γηοϑὺ ΤΥ ἡ γΥγ ψ 1} {1|ὸ Δα ο} 

ὁ ἐν (τοῖς) οὐρανοῖς (ὁ οὐράνιο:). 
Ὑ]Ϊ. 21, ΧΙ]. δο τὸ θέλημα τοῦ π. μ. 

τοῦ ἐν (τοῖς) οὐρ. 
Χ. 32, 33 ἔμπροσθεν τοῦ π. μ. τοῦ 

ἐν (τοῖς) οὐρ. 

1. 40 (ἐν τοῖς τοῦ π. μ.) 
χΧ. 22 (ΡΆΧ8}161 ἰο Μαϊί, χὶ. 27) 
ΧΧΙΠ, 20 (καθὼς διέθετό μοι ὁ π. μ. 

ἜἈΡΊλΕ ἀμ; . ᾿ Ὰ ΧΥ͂. 13 ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ π. μ. ὁ 
Χχῖν, 40 (τὴν ἐπαγγελίαν τοὺ π. μ.) δ ράδίον 

Ιπ Ξὲ Μαίμον ἰὑ 18 οι πα ΠΊΟΓΘ [16- χνὶ. 17 οὐκ ἀπεκάλυψεν ἀλλ᾽ ὁ π. 

ΠΆΡΘΏΙΥ μ. ὁ ἐν οὐρ. 
Χὶ. 27 πίντα μοι παρεδόθη ὑπὸ ΧΙ, τὸ τὸ πρόσωπον τοῦ π΄. μ. τοῦ 

τοῦ π. μ. ἐν οὐρ. ᾿ 
ΧΧ. 23 οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ π' μ. 10 γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοὺ 
Χχν, 24 οἱ εὐλογημένοι τοῦ π. μ. π. μ. τοῦ ἐν οὐρ. - 
ΧΧΥ͂], 20 ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ π. μ. .--..-ὄ 25. οὕτως καὶ ὁ π. μ. ὁ οὐρᾶμιος 

᾿πττ 39, 42 ᾿άτερ μου ποιήσει ὑμῖν. 
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ὈΠΙΟΥΤΩΪΥ (ἢ. Δ Όβο]αὐθ ἐἰ]6 ὁ πατήρ (οὐ. 2 Θομῃ 3) τ μοῦ ΔῺΥ δαί οι; 
8ηα ἴῃ {Π|0 ΑΡοο. ὁ πατὴρ αὐτοῦ (μου) θαὺ ποῦ ὁ πατήρ. 

ἴῃ οολίτααὶ ὩΤΏοΒΟ αἰ ΌγΘηοοΒ ὑπουσῖν ταϊπαϊθ ΔΥΘ ΤΟΔΙΥ βρη οαπῦ. 0 Φοθη ἴα δ 
ων ἐμαὺ Ἰαῤοϑὺ τυὶθἰηρ8 τοραγὰβ {Π|6 το αἰΐοη οὗ (μ6 Ὀϊνίπο δἰ μουποοά ἴῃ 18 Θέθυπαὶ, 
βρν τ ἂν " {μαὺ ἰΒ, ἴπ 108 ργθβοηὺ, γα] βα θη, δα ποὺ ἴῃ τοραγα [0 ΔΠΟΟ ΘΙ ογᾶθυ. ΟΥ 

᾿Π [0 ἸΟΟΚ δ {π᾿ ὑγα αὶ ἔσομαι ἀποίμου ροϊηὐ οἵ νίονν, δύ Φοἢ ργθβθηῦβ ἰο ἃ8 {}|6 
ΒΟΒΒΙρ οὗ ΟἸγἸϑύ, ὑπὸ Τουηἀαύίοη οὗ {10 ΒΟΠΒἱρ οὗ πιο, ἔχοι 108 ΔΌΒΟΙ αὖθ 
5146, ΜΠ 1]Ὸ {πὸ γμορ ϊϑύα οοπμηοοῦ 10 πῖῦι {86 ΓΒ] μιοπί οὗὨ {λιο οβῆοο οὗἉ {116 
Μορβίδηϊο Κι ἰηρ, 

ΤῈ6 {{|1Ὸ 116 [811 Βθη80 οὗἉ (6 {{{|6 “(πὸ αὐ ΠΟΡ᾽ ψ}}} ὍΘ 560 ῃ ὉΥ͂ Δῃ Θχδηιὶ πίοι 
"180 Βὰ- οὗἩἉ {Π|0 ραβϑαροϑ ἴῃ π]ΐοὶι ὑπ6 {108 ὁ πατήρ ἃη8 ὁ θεός ΟΟ6Ὲν ἴῃ 6Ἰ080 ὁ0Π- 
(δοτ. ΠΘΧΙΟΙ : 

Ψολη ἱ. 18 θεόν... εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός. 
-- ΜΙ, 34 ἢ. ὁ θεός.. τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ...ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ... .ἡ ὀργὴ τοῦ 

θεοῦ. 
-- ἵν. 21 ἢ τῷ πατρί... τῷ πατρί...ὁ πατήρ... «πνεῦμα ὃ θεός. 
--- ΥἹ, 27 ὁ πατήρ, ὃ θεός. 
-- 45 ἴ. θεοῦ.. τοῦ πατρός.. «τὸν πατέρα... τοῦ θεοῦ.. τὸν πατέρα. 
- ΧΙ, 3 ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατήρ.. καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ 

πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει. 
-- ΧἱγνΟ 1, 2, 0 τὸν θεόν... τοῦ πατρός μου.. .τὸν πατέρα. 

1 Φοϊιη 11. 13 Π᾿, τὸν πατέρα... «τοῦ θεοὺ...τοῦ πατρός.. τοῦ πατρός... «τοῦ θεοῦ. 
-- ἰἰπ τ ὁ πατήρ...θεοῦ. 
--- ἵν. 14 Εἰ ὁ πατήρ.. τοῦ θεοῦ...ὁ θεός. «τῷ θεῷ. 

ΤῊ {{{]6 ΤΙ {1010 “ἢ Κα ΠοΥ ἡ ἃ8. αβοι] ὈΥ {Π0 Πογὰ ᾿βᾶγκΆ 86 ΒροοΙΑ4] γα] αὐΐοῃ 
᾿ΤΩΥ Ἐὰ.- οἵ ἀοἂ ἰο μο ὅοῃ ᾿πολγπαΐθ, νὰ 80, Ἰμθαϊαο]Υ, ὑθ. ταδὶ ἴῃ Υἱντῦπο οὗ {6 

μον. Ἰποδυμαίίοη, ἃ} ὕο ἃ}} γον 0. ἃ8 Ἰολαϊηρ ἀρ ὕο ἰὑ. [10 15 Του Φ0}}} ἰ. 

ι6, γ. 17, 43, Υἱ, 32, 40, Υἱ]]. 19, 49, 54, Χ. 18, 25, 29, 37, ΧΙν. 2, 7, 20, 21, 23, 
ΧΥΙ, 8,15, 23, 24, ΧΧ. 17. 

ΠΏ τοῖα- ΑΚ ἰο {ἰια τοϊαἰίΐοι οὔ 0 ὑσὸ 1168 “ὑμ6 Εαὐ ον ἢ ἀπά ὁ ΤΥ ΕΔΌ ΠΟΥ, 10 
[ἰοη οὗ 1Π6 ὨἸΔΥ Ὀ6 Βαϊ βοῃου Υ ὑΠπαὺ {6 ΠΟΥ βαρροϑίβ ὑῃο80. {Ππ0]ρ} 18. Ψ 16] 

ὑνο {1|168.. αργίης πΌπι {Π|6 οομϑἰ ἀογαύϊοῃ. οὗἩ [Π0 ΠΟΤᾺ ουπποχίοη οὗ (ἀοὰ ἀπὰ πιδη ἴῃ 
γἰγίιθ οὐὁἩ ὑπὸ ογοαύϊοι οὗ χὰ ὁ ἢ {116 παρὸ οὗ ἀοα, ψ} 1] ὑλιο Ἰαύνον μοϊηὐβ 
ὑο {ιοβο νυ 6}. ΒρΥΪρ ἤτοῖλ ψ]αῦ 5. θόοι πιλὰο Καόνγη ὕο τι8 ἴῃ ὑ}10 ΘΟΌΓΒ6 
οὗ ἐϊο ἰϑύουυ οὔ ὑπ 6 πον], ὑπο τονοϊαὐΐοι οὗ {Π|Ὸ ΘΟ Θχίοι οὗἉ ὑ}ιὸ Ἰποαγηδίο 
δου ἰδ αοα δηὰ τὶ πιλη. “ 1110 ΕΟ ΠΟΥ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ 5. ἈΠΟ ὑΠῖ5 ἀϑρθοῦ 
ἑν 0Π0 σΤΟῸΡ οὗἩ ἰάθαβ ραιπογοά ἀρ ἴῃ ὑπὸ [ον 5 6110 “06 ὅομ οὗ τηλη᾽ 
(οομρ. Φο]η νἱ. 27, υἱἱῖ, 28); ὡπὰ “Υ λυ μ ν᾽ Ι Π {1|050. ΜΜ}}10}}. ἃ ΓΘ 
σαϊποτγοὶ ἀρ ἴῃ ὅ}|ὸ ὑ1{165, ὸ δοη οὗ αὐά, “ὅ0 ΟἸτἰϑὺ, 

Τ}}0 ἢγβὺ ἰηβύλῃσοβ ὰ ΜΠ ΐο ὑΠ0Ὸ Πμογ ἃ πι565 {110 ὕνγο {10 108 Β66 ἢ ὑο τη γᾷ 
0Π|0 1" πη ΔΉ, 

1, 16 ὃ οἶκος τοῦ π. μου, σοη1ρ. 10 1]. 40. 
ἷγ. 21, 23 προσκυνεῖν τῷ πατρί, 601}. Μαίῦ. ΧΙ, 27. 

Απά ἔπ ἄγϑῦ σγοαὺ ἀἰϊβοοῦγθο ΝΟ ἰαγ8 {πὸ ἔοι ἀαἰίοῃ οὗ ὑΠῸ ΤΟΥ οἷα ΠλΒ 
ἀη!0148. ὑπὸ γοϊαποῃ οἵ ὑπ0 ὅοπ ὑο {διὸ Ταὐϊιοῦ πὰ ὕο ποη, ἀπ 80 οὗ μοὶ ἰὼ 
{6 Βαύμον (δ οἰ ν. 19 [ἢ). 

[ὰ {πὶ5. ἀἰδοοῦγαθ ἀῦ Μ}1}} 6 πούοορα {Ππ|ῶὺ ὑπο {110 ἐν ΕΔΙΠογ᾽ ἰβ Τοπη 
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αὖ ὑμ0 Ὀορίπηϊηρ δηα (Π6 οπα (συ. 17, 43), θαὺ ΘΟ. ]Θ 0 ΟἾΪΥ {86 ἈΡΒοΙαἰθ 
0105 “ὑΠ6 ΕΑύΠ ον, ὁ ἀ}6 Νοη.᾽ 

Τὴο ὑὕνο ὑ10]05 Οσσὰν ποὺ ΠΗ ΓΟ] ΘΠΕΥ ἴῃ 6᾽086 ΘοΠμποχίοῃ, 6, .: 
ΦΌἢη ν. 43 ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου. 

45 μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα. 
-- ΥἹἱ. 27 τοῦτον ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν. 

32 ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 
τ Χ, 27 διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ. 
-- 28 ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου. 
ξφς 20 ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκεν... «ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. 
τον ΧΙΥ, 7 τὸν πατέρα μον ἂν ἥδειτε. 
-- 9 ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα. 
-ὐ ΣΧ, 17 οὔπω ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα. 

-- ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου... 

ΠΟΥ͂ ΔΙῸ [ΟΠ 4180 ἴῃ ἢ ΓΆΒΟΒ. Οὐ Υ 150. ἸΔομ σα] ἰο ὙΠ ΔΟἷ ὑΠΟΥ σψῖνθ 
ἃ Β6Π81010 ΑἸ ΘΥΘΠΟΘ οὗὨ ΟΟἸΟΌΓ, 

Δοίνη χῖν. 11 ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί. 
-- 20 ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοί. 

-- 321 ἐντολὴν ἔδωκέν μοι ὁ πατήρ. 
--α ΟΣ. 1ὃ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μον. 

{ 1} {γγὺ ὧο σὸ ἃ ὑ0]0 Γαγύμου ᾿ὐο οί} να πούϊοο ὑπὸ ὑ{1ὸ “ἀδο ὕ5ο οἵὨ {πὴ 
ΕΑ οΥ: {10 ὁ ἴλο 

(1) [ἢ γΘ]αὕ]0η 0 161: Ὁ ΔΕ ΜΙ 

0} ἷν. 21 .---3 προσκυνεῖν τῷ πατρί. 
-τοῦ ν, 4ξς μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν π. 
--τὖ Υἱ, δὴ πῶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ π. 
ἊΝ 46 οὐχ ὅτι τὸν π. ἑωρακέν τις. 

-- ός ἐὰν μὴ ἢ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ π. 
--- Χ, 29 ἅρπαζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ π. 
- - 42 ἔδειξα ὑμῖν καλὰ ἐκ τοῦ π. 

τ χἧϊ, 26 τιμήσει αὐτὸν ὁ π. 
τς χῖγ. 6 οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν π. 
πα 8 δεῖξον τὸν π᾿... «ἑώρακεν τὸν π. 

ΧΥ, 16 ὅτι ἂν αἰτήσητε τὸν π΄ 
πο ΧΥ͂Ϊ, 22 ἄν τι αἰτήσητε τὸν π. 
-- 26 ἐρωτήσω τὸν π. περὶ ὑμῶν. 
βὰς 27 ὁ π. φιλεῖ ὑμᾶς. 

1 Φοίνῃ 'ϊ. 1 παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν π. 
-- 14 ἐγνώκατε τὸν π. 
-- 15 ἡ ἀγάπη τοῦ π΄. 
--- 16 οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ π. 

-- ΠῚ. τ δέδωκεν ἡμῖν ὁ π. 
2 Φο ὴ 4 ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ π. 

(2) [ἃ χσοϊαξίοη ἕο {16 ὅπ ἃβο] αὐοὶν : 

Φοἢη ἱ, 18 ὁ ὧν εἰς τὸν κόλπον τοῦ π. 

-- {035 ὁ π᾿. ἀγαπᾷ τὸν υἱόν (Θ0Π10. ΧΥ͂. 9). 
τ Υ͂, 26 ὁ π᾿... .τῷ υἱῷ ἔδωκεν. 
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Ψολη νἱ, 46 οὗτος ἑώρακεν τὸν π. 
-- 57 κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν π. 
ττ Σ. 29 ἐγὼ καὶ ὁ π. ἔν ἐσμεν. 
τς Χίν, 28 ὁ π᾿ μείζων μού ἐστιν. 
- ΧΥ͂Ϊ, 15 πάντα ὅσα ἔχει ὃ π. ἐμά ἐστιν. 

1 Δολι 1. 2 ἥτις ἦν πρὸς τὸν π. 
2 Φοίμη 3 τοῦ υἱοῦ τοῦ π. 

-- 0 καὶ τὸν π. καὶ τὸν υἱὸν ἔχει (οοΠΡ. τ οΝη Ϊ,, 22 1). 

(3) ἴῃ γοϊδθίοα ἰοὸ ὕνο Μιίιββιοη οἵ ἴδιο β0}--- ἴθ Παῦλον ἴαῦ βοιὶ 
πιο: ' 

ΦΌΠη Υ. 23 ὁ π. ὁ πέμψας αὐτόν, 
-- 2386 ἃ δέδωκέν μοι ὁ π...«μαρτυρεῖ ὅτι ὁ π. με ἀπέσταλκεν. 

--- 37, Υ}}. τό, 18, χὶΐ, 49, χἰν. 24 ὁ πέμψας με πατήρ. 
-- Υἱ. 44, ὁ π. ὁ πέμψας με. 

τιτ Χ, 36 ὃν ὁ π᾿. ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν. 

στ ΧΧ. 21 καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ π. , 
ΟὐΙΏΡ. χυΐ. 27 ἢ. παρὰ τοῦ π., ἐκ τοῦ π. ἐξῆλθον. 
1 Ψο] ἷν, 14 ὁ π. ἀπέσταλκεν τὸν υἱόν. 

-- 1.3, 11. 22, 23, 24 ὁ π-; ὁ υἱός. 

(4) ΜοΥθ ραν οι ]αΥ]Ὺ ἴπὶ γοϊαθίοι ἐο {Π|6 ἔοτηι οὗ {116 ΜΠΒΒίοα : 
90]. ν. 36 ἃ δέδωκέν μοι ὁ π. ἵνα τελειώσωναὐτά. 

τι ΥἹ, 27 ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπον...τυῦτον ὁ π. ἐσφράγισεν. 
-- ΨΙΠ, 28 καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ π. ταῦτα λαλῶ, 

38 ἃ ἐγὼ ἑώρακα παρὰ τῷ π. λαλῶ. 
-τ ΧΠ]. σο καθὼς εἴμρηκέν μοι ὁ π. οὕτως λαλώ. 

Χὶν, 31 καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι ὁ π. οὕτως ποιῶ. 
στ ΧΡ. 1Ὸ καθὼς ἐγὼ τυῦ π. τὰς ἐντολὰς τετήρηκα. 
στ ΧΡΠΠ ΧΙ τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ π. 

(5) Λμὰ 4180 ἴο {πὸ δοῦϊνο οομιηαηΐοι θούνγοο ὑδθ ΕΆΙΠΙΟΥ πὰ {10 
ὅ0}} ἰῃ 0110 ΔΟΘΟΟΙ ΡΠ 5 πηοὴὐ οὗἉ 10: 

οη γ. το Π᾿, ἂν μή τι βλέπῃ τὸν π. ποιοῦντα, ὃ π. πάντα δείκνυσιν αὐτῷ. 
τυ Υ͂Ι, 37 ὃ δίδωσίν μοι ὁ π. 

τ Σ, 1 γινώσκει με ὁ π. κἀγὼ γινώσκω τὸν π. 
ες 38 ἐν ἐμοὶ ὁ π. κἀγὼ ἐν τῷ π. 
το Σῖν, 1Ὸ ὁ π᾿ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

- 11 ἐγὼ ἐν τῷ π. καὶ ὁ π. ἐν ἐμοί, 
-- 31 ἀγαπῶ τὸν π. 

-π- ΧΥΪ. 32 ὁ π᾿ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστίν. 

(6) Λπὰ ἴο ἔπ οοηϑαπιηχαίίοι οὐ ἴΠ6 Μιβϑίου : 

Τολῃ Χ. 17 διὰ τοῦτό με ὁ π. ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου. 
-- ΧΙν. 12 ἐγὼ πρὸς τὸν π. πορεύομαι. 
εἰς, 13 ἵνα δοξασθῇ ὁ π. ἐν τῷ υἱῷ. 
-- 16 ἐρωτήσω τὸν π. καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει. 
- 28, ΧΥ͂Ϊ, 28 πορεύομαι πρὸς τὸν π. 
-α χνὶ. 1ὸ πρὸς τὸν π. ὑπάγω. 
-- 17 ὑπάγω πρὸς τὸν π. 

᾿ ΟΡ. ΧΙΪ ἵνα μεταβῇ. «πρὸς τὸν π. 
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᾿ Ὁ) Αμπά ἰο ἔπ Μίββίοπη οἵ ἰμο δ ρί τι: 

Φοἤη χῖν. 26 τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὁ πέμψει ὁ π΄. ἐν τῷ ὀνόματί μου. 
-- ΧΥ. 26 ὁ παράκλητος ὃν, ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ π., τὸ πνεῦμα... 

παρὰ τοῦ π. ἐκπορεύεται. 
- χνὶ. 25 περὶ τοῦ π. ἀπαγγελῶ ὑμῖν, 

Ιῃ ολο) γοϑροού {{Ππ 0 Ῥαγύϊο 80 ΤΟΙ θη 8. ὑγαοοαά ἀρ ἕο {πὸ Ῥυΐμιαὶ 
γοϊαύίοη οἵ ὑἢθ μογίδοῦ ἀἰνὶπηθ ΙΟΥ̓Θ ΟΧρΓοΟΒβοά ἐπ {16 ἰάοα οὐ ΕἈΒΠΙοΥΠοΟά ἀπά 
ΘΟΙΒΙ 0. ὶ 

Τιιο {06 “ΤΥ ΕΑΟΠΟΥ ἡ 18. ΓᾺΥ ΤμογῸ γῶγο ὑπλη κ{Π|0 ΕΆΘΠοΥ, {πουρῆ 10 ἴ8α οἵ {Π|6 
.8 Ῥθοη ποῦ πῃ γΓοα ΟΠ ΟΪ Υ δι 501 δα Ὸγ 1ὐ ἰὰ {}ὸ Ἰαῦοῦ ἐοχὶβ ἴῃ ογάου ἰο "Ὲ “ΝΥ 
Ὀγηρ οαῦ ἃ πογΘ ΟὈΥΙΟᾺΒ Β0η80, [1ὑ ΠΧΟΒ ὐξοηθίοη, ἃ8. πὰ8 Ὀαοη ΔΙΓΟΔΩ͂Υ ἘΒΙΝΟΝ 
γτοιμα ΚΟ, ἀροι ὑπὸ δούπα! οἰγοιιπιβύαιοοβ οὐἩ ΟἸ γῖβὸ 6. {{Π|ὸ Τησαγηδίο ὅ0., 
8 ΒΟΥΨ]ῺΡ ὕο0 ΘΟΙΥΟΥ͂ ὅδ ἔσο 1άοα οὗ (οι 8 Εαῦ που, 

ΠΠόποὺ ἰ6 15 αϑοά 

(1) ρον ἴῃ οοηπδχίοῃ τὺ ἢ ἐπ ο οἴου οὐ (ἸἩγδὺ ἃ8. ὑπὸ ΕἸ]Π]ΟΥ 
οὐὗὁὨἨὨ ὑπὸ οἷά ὠονοπαμύ, ὑπὸ [πὐογργοίου οὗ π6 (οά οἵ [βγλὸ}] ἍἼηῸ μιλὰ 
Ὀσθη πλἰϑιπαογϑίουα Ὀγ {}|0 1658. Ποοκίης ἰο ΟΠ γἰδὺ, ὑο {18 δοίβ. αὶ 
ΟΣ, [ΒΥΔ6] Ὠλἰρ ῦ Β00 6Π|6 ἔγαθ ΟΠ δγοίοῦ οὗ ἐμ0 Πογά. 6 ὅθι νγὰβ {ΠῸ 
γογνοϊαψίοι οὗ {15 Καί ον : 

90]. 11. τό τὸν οἶκον τοῦ π΄ μ. 
« "» 

-τ Υ. 17 ὁ π᾿ β. ἐως ἄρτι ἐργάζεται. 

Υἱ. 32 ὁ π᾿ μ. δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 
“-π ΜΠ. 1ο οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν π΄ μ. 

40 τιμῶ τὸν π. μ. 

- 54 ἔστιν ὁ π. μ. ὁ δοξάζων με. 
ν 5 ᾿) .-“» .»» ΄“ 

-π ΣΧ. 237 εἰ οὐ ποιὼ τὰ ἔργα του π. μ. 
ει ε ε ,. » ( 
ΧΥ͂Γ Τὸ π΄ μ. ο γεωργος ἐστιν. 

᾽ ’ 3 ’ ς ὃ ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ π᾿ μ' 
93 Α ΄“᾽ »“ 

ΩΣ 253 οἐμε μισῶν Και τον π΄. μ. μίσει. 

-- 24 μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν π. μ. 

(2) Αμπὰ πιοῖο νι ἀοἷγ οὗ ὑπὸ ραγύϊουϊαν αβροοῦ πάθον π] οι ΟἸιΥἶδῦ θγ6- 
δοηῃὐρα ὑΠ|0 ἀἰνίηο οἰδγδοίου ἴῃ 1118 οσσα Γογβοὴ πὰ 1100: 

Φολη νἱ. 40 τὸ θέλημα τοῦ π. μ. 
-ττ Χ, 18 ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ π. μ. 
ππο 429 6π. μ. ὃ δέδωκέν μοι. 
-- Σὶν. 2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ π- μ. 
τὰ ἡ εἰ ἐγνώκειτέ με καὶ τὸν π. μ. ἂν ἤδειτε. 
οὐδὲ 20 γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ π. μ. 
5:οὲ 21 ἀγαπῶν ἐμὲ ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ π. μ. 
εἰ 23 ὁ π᾿ μ. ἀγαπήσει αὐτόν. 

ΧΥ͂, 15 ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ π. μ. ἐγνώρισα ὑμῖν. 

-- χχ, 17 ἀναβαίνω πρὸὺς τὺν π΄ μ. καὶ πατέρα ὑμῶν. 

ΤῊὰ5 πὸ Θὰ 806 {μ6 ΜΠ] ἴογοο οὗἩ ὑπὸ ῥ]ιτ8860 ΧΙ οληιο ἴῃ ΜΥ αὐ ΠΟΥ 5 

ΠδΠ10,᾽ πα ποὺ ΒΡΙΥ “ἷπ ὑἰο ΕΑ ΠΟΥ Β. παοἡ ΟἸγΙβύ οοηδυμηδίθα ὑπ6 



34 ο΄ ΤῊΣ ΡΙΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ 51 90ΟΗΝ. 

ΟΕ] ΘΡ ὑθδοιίῃρ ἃ Ῥγοβθπιθᾶ ἴῃ ἃ ραϊίθτῃ οὗ οοἸαρ οὐθ βδουῖβοο ἔδιο [α]8]- 
μιθηὺ οἵ ὑπαὖ Ἰογο α] οι 18 ὑπο βοῦγοο οὗ Ὀοϊῃρ : 

9οδη νυ. 43 ἔλήλνθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ π. μ. 
-’ Χ. 25 τὴ ἔργὰ ἃ ἐγὼ ποιώ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ π. μ. 

ΟὐὈμΡ. ΧΥ]]. 6, 11, 12, 26 (τὸ ὄνομα τοῦ π.). 

ΟΥῪ Βαίμοῦ" ἰὼ ἴπὸ τουριαὐϊοῃ οὗ ΟἸ τυ Ὀγίηρϑ "ο ΕλίιοΥ ᾿ οἴοϑο ἴὸ 
18 (οὐ. Π10Ὁ. 11. 11 81 

“ὙΠΟ ἰνρ ΒΜΆΜΠ) ομ6 οὐδοῦ {1010 πηιϑύ 00 πούϊορα “ἐ}ὸ Ἰἰνίηρ Τα] ον, ΦοΒ ἢ Υἱ, 57. 
Ῥαϊμογ.᾿ Τ7}}}8. μΠγΩΒΘ 8 ἀμίααο, ὑποιρὶν 10 ΘΟΥΓΟΒΡΟπ 8. ἴο ὑΠ0 σομποῃ “016. “4110 

᾿Ἰἰνίπρ ἀοά᾽ (ΛὈοο. νΥἱΐ. 2 θεοῦ ζῶντος, ΧΥ. 7 τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἱ. 

Μαῦ. χυΐϊ. 16 ὁ υἱὸς τοῦ θ. τοῦ ζ. ὅο.). Τῃ {Π|ὸ νον ποῖ 10 ρίνοβ οὗ ὑΠ6 

οοὨὐ μου Δούν. Υ οὗἨ {Π|ὸ αἰνίηο Ιογα 10 σοι ρ!οὕδβ ἀ}|Ὸ Υἱθ οΟὐὗὨἨ {0 αἰν πο 
ΒΟΥΘΙΘΙΡΏ σίνοῃ ὈΥ δύ Ῥὲ}}}8 }]γλ80 ὁ βασιλεὺς τῶν αἰώνων, 1 ΤΊη), ἱ, 17. 

αΑαἀαιδοπαὶ Νοίο οὐ 1. "“ἶἷ 

ΤῊ ἰἀδἃ Το ᾿π οιργοναθίοι οὗὨἨ ὑΠ0 ραββαρθθ ἴῃ {10 ΝΟ Τοβίαμηοηῦ Μ]}10}} ΓΟΙΟΓ 

οὗ ΒΙοοὰ ἴῃ ἐρ {}γο ὈΪΘδβίυσβ οὐίαϊποα ὈΥ {]ιὸ “ ΒΙοοά᾽ οἵ Ογἰϑὺ πιπϑὺ γοϑὺ ΗΠΆΠΥ ἀροη 
189 Ὁ. Ὁ. 0 Ἰηζορρυοία λοι σίνϑῃ ὅο 0 80 οὗ ΒΙΊοοι 1 {116 ΒΔ 0} Πα] βγϑίοην οὗ {}16 

0.71. Οὐχ οὐ παύαγα} ϑϑοοίαθίοηϑ νι 0}} Π]οοά τομά, 1ἢ ποὺ ἕο μλἰϑ]οαᾷ, ἂῦ 
Ιθαϑὺ ἐο Οὔϑοιὸ {110 [168 τυ! 1} 10 δασασοϑῦοα ἴο ἃ ον. 

Λπᾷ Ἰιοῖο 10 15. οὐνίουβ ὑαῦ (ἢ. ρΡίαθο οσοαριθα υγ ΒΙοοΐ ἴῃ ἐδο ον ΐϑ]ι 
ΒΔΟΥ ΠΟΟΒ γὰ8 οοηῃοοῦοα Μ {1 0110 σοπογαὶ οοποορύϊοι αὐὐλο οι ἴοὸ 10 ὑμτουρὶν- 

ΤΊ κοὰξ οἵ οὐὖ ἴο Ῥομπύανοθοἢ, 'ὅο ]οοα ἰ8 Ὁ βοαὺ οἵ 1 ἰὼ δῖον ἃ βοηϑο ἔλα ἢ 
μῖϊδ; ἀπ 4 ραῃ 00 ΒρΟΚοὴ οἵἉ ἀἰΓΟΟΟΙΥ 88 {89 1106 080} (32 αι. ἰχ. 4; 1)οαξ, χὶ!, 23). 

Μοτο δχαοῦν {Π6 1106 15 Βα1ἃ ὕο ΒῸ “ἴῃ ὑΠο ΒΙυοά᾽ (μθν. Χν], 11), Ἡρηρο 10 
γὰ8 Του ἄο ἤο οαὺ {165}. Ὁ} {τὸ Ὀ]οοα (οι. ἰχ. 4 ; μον΄ Ὑἱ]. 26 ἢ ; χυ 
ιι {9 Ἰγαιῦ, χὶϊ. 531) ἃ πλλὴ ταῖσι ποῦ ἀθὸ ΔηουοΥ ΒΒ ἃἴο ΤῸγ {1Χ0 βαρρονῦ 
οὗ 118 Ῥ γβῖοα] 110. 

1ἰνίηρ ΕῸΓ 10 πιαϑύ ὕυὸ οὐπβογνοά {πὸ Ὁ ὑπὸ οαδρουνηρ οὗἨ {π᾿ ὺ ]οοι {}ν6 1ΠΠὉ 
ὙΠΘΗ 880. ] οὶ σγὰβ ἴὰ ἰν σὰϑ ποὺ ἀοβύγογοα, 6] οισὶν 16 νγὴϑ. Βοραγαῦο ἴσοι {ΠπῸ 

οΥσαμίβηιν ον 10 Ἰινα Ὀοΐογο αὐἱοϊκουρά : (ἀολ. ἱν. τὸ; φορ, 1100, χῇ, 

24 (παρὰ τὸν Λβελ); ΛΡοΟ, νἱ, 10. 
Αρροϊμίρ 1}}}8. ργο ἰδίου. οὗ {16 ἀπὸ οὗ ΠΙυοά ἃ8. ἔροἁ σάνο οσολβίοῃ [ῸΣ {Ππ| 6 
ἴου δᾺ οἰοαγοϑὺ ἀδοϊαγα οι οὗ 18. δἰ σι σι. 1 βου ῆοο (μον, χν]ν 11): 7 εεἰϊ 
ἘΜ ἢ θδόγι 86ὲ ἡ} ζιι66 ἀγαϊπδὲ ἐμαὶ δοιῖ ἐμαΐ φαϊοί᾽, δίοοί, αρπαὶ τε ϊ σι ἤΐηι οἵἵ᾽ 

ἥδομαι ἀπιοηρ ἰΐ6 μόορίο. Εν {{ι6 9οιεῖ---ἰ{{6-- (2283) φῇ {λιο Μουῖν ἰδ ἰη ἐλι6 

δίοοώ ; απ 7) λανο ψίσθη, ἐξ ἰο ψοῖι ἀροῦν ἐλ 6 αἰΐαγ" ἰο ἡλαΐθ «Ἢ αἰοη ΘΙ θη} 

Υ γοῖν" ϑοτες.-- ἰϊτου---(Ὀ ΠΣ ΒΘ) 2}), ζῶν ἐλῸ “οοα, ἐξ αἰοπθ5 ἐμ γοιρσὴ 

{λ6 8ομ---ἰϊὰ (ἼἘ9) 95}. 1.0, 118. ἀἱοιέηι νἱγίπο Ἰοβ ποὺ ἰὼ 108. τηαίθγίαὶ 

Βα βίαποο θυῦ ἴῃ {π0 "0 οὗ ν ΐοῖι 1 18. πο “γο  ο9., Μογοονοῦ, ἐῃ0 
ΠΒ]οοὰ ΔΙγολαν βιιοα 15. αἰβυ ποι Υ ὑγοαίθα ἃ8 ᾿ἰνῖησ. Υ̓Θἢ 10 5. βρυίικ]οα 

Ὥροα 86 αἰδαγ᾿ 10 πιᾶκο8 αἰομποπιοηῦ ἴῃ Υἱγύιθ οἵὗἁ (110 “10 ᾿ ν᾽] οἱ 18 ἴῃ 10, 

1 ἡ ἐδ Βυδ]οοί οὗ (818 ποΐθ 1 ἸΏ ΜΠ]ΠἜσδη, 116 ᾿ἰοθιγγοοίἑοπ οὗ ΟἹ Τιογά, 
τοίου ο [89 ΥΕΥῪ Βαρροεῦνθ μοΐο οὗ ὮΣ Ῥρ. τὔ3 ἢ. 



ΤῊΕ ΕἸΒΩ͂Τ ΠΡΙΘΤΊΕ ΟἿ 951 0ΗΝ, 35 

Τῆὰβ ὕνο αἀἰκυϊποῦ ἰάθλβ τοῦτο ἱποϊαἀοᾶ ἴῃ ἴθ βλουΐβοο οἵ ἃ υἱοϊϊιη, ἘΠ Το 
ἀοαῦ} οὗ {}|ὸ νἱοὐϊτη ὈΥ {})6 δ]ιοδ πο οἵ 1ζ8 Ὀ]οοάᾶ, απὰ {ἢ 6 ̓Πθογα οι, 80 ἴο δϑρθοίβ οὗ 
δροᾶΚ, οἵ {6 Ῥυἱποῖρ]θ οὗ ἴθ ΒΥ νυ σοι [δ πη θοο απἰμχαξοῖ, κὸ ἐμαὶ ει 1.8 δι ἢ 
1{{ θοσαπιθ ἀν 1]. 810 [ὉΓ Δ ούμν ὁπ, ΤῈ στ θη} ΟΥ̓ βου ἤο ἰοοῖς ποοοαῃς τα () 
οἵ θοίμι ὑῃοθο πιοπιοπίβ ἦτ (6 βγ Π0} 16 ἀοῦ. ΤΊιΟ βἰαποθιύοτνίησ οὔ {{π νἱοῦίνα, ἈΡΤΙΩ,. 
ΜΠ ἰο ΜΒ. ὈΥΟΒΟΥΪΥ ὕὸ ψουὶ οἵ 10 Οὔἴδυου, ννὰ8 ΒΠΆΛΡΙΥ κογειγαῦοα ἤχου ᾿|η5. 

[Π0 ΒρΥΪΚΙΙηρ οὗ ὑπὸ Ὀἱοοά, νυ} 10} νὰ ὑπὸ ὁχοίπκῖνο ννουνὶς οὐ {Π|Ὸ ῥυῖοϑῦ, 
Ἴ1ὸ ἀθαῦῃ ψτὰ8 ἱπῆ]οὐοὰ ΟΥ̓ τ 110 ἴῃ 1015 γοργοβοηθα γθ δοκηον]οάσοῖ 
(ἰ6 ἀαθ μι βου ΟΥ̓ 1νἷ5. δίῃ ; ὑπο Ὀγίπσίηρ ποῦ ἐο αοα οὗ ἐπ6 ΠΠΠῸ Βὸ 
τοπάργθαά ἃρ ννὰβ {π0 οἵὔοθ οὗ {πὸ ἀρροϊμυθοα πιοηϊαύογα θούινοου αοἂ ἀπά 
Ὠθη. )οαῦ ἢ ἀπ ᾿ἴ6 νογο θοῦῃ ΟΧ Πυθοῖ, ἀοαῦ ἃ5. πὸ συηβοαποηοο οὗ 
βίη, 84 ΠΠῸ πλὰθ ὈΥ ὑϊὸ 1) νη ἀρροϊπίμιοηῦθ ἃ βουγοο οὐ ἢ, ΛΑηᾷ 16 15 
ὙγΟΥ οὗὁἨ πούϊοο ὑΠπαὺ 680. ὕνγο ὑπουρ]ῦς ΟΥ̓ ἐἰο «ποηΐϊης πᾷ οὗ ὑπο 
ΒΡΥΪΏΚΙΪηρ᾽ οἵἩ ὕπο Π]οοί, γε] ο}} οὐ θγάσο 6116 ὕννο ο]οπχοηιβ ἰ ὑπο οὁοποορίϊοῃ 
οἵ αἰοπουνοηῦ, οῦο ΘΟΌΆΙΥ οχργοββοὰ ὃν ὑπὸ ὁπὸ ψογὰ αἱματεκχυσία, 

«αησιδιῖ8 οἰγκδίο (ἡγ 810} Υ.., οἰεμοκγίης Γ᾽ δίοοά (1160. ἰχ. 22). ΤΊὰ5 {116 
Ἰ δ ννὰ8 ἢγβὺ βαυσγοπογοα ἃ θη πῃ] τοα ννΣ7ῖ}}} αο, 

50 ἤν {Π|ὸ ὑπο 9} 08 Βυρροβίοα ὈΥ ὑμὸ «6 υν 8}. ἀμ μα] Βδουῦ ἴθο5 βοοηὶ ἴο ΤΉ 1ιονὶ- 
Ὀ6 οἷοαν; θὰ ὉΠΟΥ͂ νοΓῸ πΟΟΟΒΑΆΤΙΥ παιρουίροῦ ἀπε ὑγδῃβὶ οπα!, 116 πίοι 08] π80 

θυούνγοθῃ ὑΐο οἰἴογου διὰ {Π|0 οἴονίηρ, ττὰϑ σοηνοπίϊοπα! ἀπ ποὺ τθὰ]. 1710 "ἢ . 
σἰοῦηι νὰ ᾿Γγ ὉΠ] 014], 50 {παὉ ὑογὸ οουἹὰ ὍῸ πὸ ὑγπο ΓΟ]ΟνΆ 0 Ὀοίνοοι 1ὖ Ἡεο ίμο: 
δ {πὸὺ οὔθνἰον, 105. ἀοιθ! τγὰβ ἱνο πΔΥΥ, 50 ὑπ 10 οὐυ]ὰ ποῦ ομ ΟΩΥ Ἰμιρογίθοί, 
ἴῃ {Π|ὸ σμοϑῦ Του Βασγο ον ὑο ὑπὸ 1) ν 1 η6. Μ}]]. 

ΑἹΙ ὑπαῦ τνγὰ8 [Οὐ Ὁ ἀοινοι ὈΥ (1|ὸ ΔΙ οβαῖς βαογοῖ4] βγϑίοηι, ἃ}} {ΠπῶὉ τνὰ8. ΤΊ Ἰάθα 
ἔγομι {Ππ|Ὸ πεῦαγο οὗ ὕΠ1ὸ οαβὸ πναπθίησ ἴῃ ἰῦ, ΟἸγῖϑυ βαρριοα, ται Πίι, ὅο ΤΠ ΠΠ]οὰ ἴα 
δον οὗ Μη, Δ} πὰθὴ ἌγῸ τητἶο ρα ]ο οἵ νἱζαὶ ἀμΐον : ἰὼ 1 Πὰς Δ} τ 0 ἢ τι 
βηὰ {Πποἷν ὕσιιο ἢ. [Π8 βου ῆσο οὗ ΠΠΠπ|86}Ὁ, ἀπροῦσὶ 1 δ] ὑπο ρΊι 
(α0}}, ννὰ8. 1 ΘΥΟΥΥ͂ ρΑν δ ἃ ΓΟΙΒΟΠΔ)]Ὸ Βούνοο, [ὁ ομαπγοὶ ὑΠ0 ΟἸΌΒ5 εὐ 
(π᾿ "Δη ἦβ οὗ ἤο, {6 νγὰδ ἃῦ οποο “ΟἸοσοἡ με “οἴἴογοῦ ΠΗ ΒΟ ΕἾ (ΠΤ ο}0. ἰχ, 
14. 28): απῷὦ ὑμ Π|ὺ οτοι ὑἰυυά 116. ομον οί ἐμ. οὐον 70} αἰ ἡπίο ἐμα μοὶν 

»ίασο, μαθίηφ οὐέαζησι οἶον γο οι μέωα 7" ὦ (Π οὐ. ἰχ. 12). 
ΤἼλι5 ἢ δοοογιϊαμοθ τν16]}} ἔλιο ὑγρίοα! ὑθαοίηρ Οὔ. Πμον ἴοι] οὐ ΔΙ παμοο8. ΟἸ τίμα 

{πο ΒΙοοᾷ οἵὗἨ Ομνβῦ τοργθβθιῖβ ΟΠ τ βῦ᾽ 8 10 (1) ἃ8. τοπάογοα πὶ ἤγοο 8561}- Βορά (ι) 
δδουϊῆοο ἰο ἀοα ἴογ ἤλο, ἀμ (2) ἃ5. Ὀτοιυσιῦ το γοτγίοοῦ ΓΟ] 5.0 10} (δα () 

ἀοὰ, μιανίμς Ὀθθη βού 00. Ὀγ ἄραι. ΤΠ] Ἰβ]οοὰ οἵ ΟἸιτίδὺ 15, ἃβ β]ιοᾶ, {π0 οβογοα ο 
116 οὗ ΟἹ νῖϑὺ σίνοη [Ὁ ποι, ἃ, ἃ5 οἴογοιὶ, }1ὸ Το οὗ ΟΠ εἶδ ον ρίνομ (ἀοά (116). 
ὅο θη, ὕο ὁ ψ] οἷν 15. Π0 Βρυὶπς οὗὨἨ {Π|5] 0 0 (Το ΧΙ, 24). [ἢ οδ6]ι 
Οᾶϑ6. ὕϊιο οἸΠΟΔΟΥ οὗ ὑπὸ [ἱΐ οἵἩ Ομ τυ ἀορομαβ, το τλλ}Β 5110, οἢ {ἰις 
Ἰῃησογρογαθίοη οὗ πο Ὀο θυ ἴῃ ΟἸγϊβι. 

10 ΝΜ} Ῥὸ ον ἀθηὺ ἤτοι ἡ παὐὺ 9. Ὀθοη βηϊᾷ ὑπ πν ]ο0 {Π|ὸ ὑμοπο]ῦ οὗ ΤΊο ἰά08 
ΟἸτίβῦβ ΒΙοοά (8 51164) ἱποϊυιἀ05. 4}} ἐϊπαῦ ἰβ ἱηνοϊνοα ἴῃ ΟΠ νυ 5 Πλοαθ}, {Π| οὗ ΓΤΒΝΝ 
Ἰλοαί οἵ ΟἸιγίϑῦ, οα {116 οὐδοῦ πᾶ η 4, ΟΧΡΓΟΘ865. ΟΕΪΥ ἃ ρατῦ, {]νο ἰμ ἴα] ραν, ΤΠ νο ᾿ ΔΙΜΆΥΒ ἴη- 
οὗἨ ὑὸ ψ Ποῖ]. οοποορύϊοῃ οἵ ΟἸΥϑ 5. Β]οοα, ΤΠ} ΒΙοοά ΑἸ 8 πο] ἀο5 ὑΠ0 ΑἸ {δαὲ 

Ὁπουρὶῦ οὗ ὑπὸ 1{{0 ργββουγοά ἀπά δοϊῖνο Ὀθγοῃᾷ ἀολ]. οὗ ΟὨσῖϑυ Β 
ΤῊΪΒ οοποορύϊοῃ οὗἩ {π6 ΒΙοοά οἔὨ Ο]ιτ δύ ἰα ΓΠῚΥ Ὀτουρπ οαξ ἴπ ὑπο Πιμἃ- ΡΩΝ μ" 

πιθηὐαὶ ραβδδρθ, ΦΌΜη Υἱ, 53---6. Ῥαγύϊοϊ ραύίοι. ἴῃ ΟἸ ΓΙ δι᾽ 5. ΒΙουά 18 ΡαΓ- οι ΤΌΒΩ, 
υἱοὶ ραυίοη ἴῃ Η 5 ΠΠἴο (υ. ς6), Βαῦ αὖ ἐ}}6 βιη1ο ὑΐπιο ἰὺ 15 1 }]104 Ψῃγουσπουῦ 
{παῦ 10 ἰδ ΟἾΪΥ ὑπτουρῃ ΗΠ18 1λοαί---1Π18. υἱοϊοιὺ 1)ολθ}ι--οὐμαῦὺ 118. ΒΙοοα 
οἂῃ Ὧ6 πιλᾶάο Ἀγ] ΔΌΪΟ ΤῸΥ πιο. 

3-. 



46 ΤΗΕ ΕἸΠΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙ ΟΥ̓ 51 50ΗΝ, 

Τὴ ἐδ οὐποΥ ραββαχοβ οἵ δὲ Φο νη Β υυϊἴησϑ, Ἡ ΘΓ ΥΘΙΘΓΘΏΟΘ 18 τηδᾶθ ἐο 
06 ΒΙοοα οὗἉ ΟἸ]ινϊβῦ, ΠΟΥ͂ ὁ6 Ῥᾶγὺ οὗὨἨ ὑπο ψν 016 σοῃοσθρύϊου ἃῃη ΠΟῪ {6 
οὐδοῦ ργθαοιηϊηαίθθ. [ἢ Αμοσ. ἱ. 5 τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ 
τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, ἃπὰ ἴῃ ΑΡοΟ. Υ. 9, ὅτι ἐσφάγης καὶ 
ἠγύρασας τῷ Θεῷ ἐν τῷ αἵματι, ὑΠ)0 Ἰάοϑ οὗἩὨ {{Ἰὸ β'πρὶθ δοῦ, ὑπ Ῥουσίηρ οὐ 
οἵ Ὀϊοοά ἴῃ ἀοαίῃ, 8 πιοϑὺ ῥγοιηϊθηῦ ἂμ γοὺ ποὺ ΘΧοϊΒΙ ΥΟΙΥ Ῥγθβθηΐ. 
ΤῈ {1|6 Ο6 οἄδο 6 ργϑβοηῦ ραγύϊοὶ 9 (ἀγαπῶντι) Β661}}8 ἴο οχίθηά {})0 δοῦ 
Ὀογοηα ὑπ πιοηθηῦ οὗὨ ΔΟΘΟΙ  Βῃτηοηῦ ; δηα ἴῃ ὑΠ6 οὐδοῦ ἐν τῷ αἵματι 
8 [610 ἰο αἀὰ Βοιμοίϊηρ ἴο ἐσφάγης ψ] οι 18. ποὺ ἱμο]υοα ἰὼ 1, Τ}θ 
ΒΙ]οοὰ 18 ποῦ Β' ΠΥ 10 ῥυῖοο ὈΥ ψ οἷ ὑη0 γτοἀθοιηοα οῦθ Ῥυγοαβοα Ὀαὺ 
πῃ 6 Ῥόν ον ὈΥ Ἡ] οι ΠΟΥ ΨΘΙῸ ἀα]ΟἸςΘ θα 80 ἃ8 ὕ0 ὍῸ ΟΔΡΆ}}]ο οὗ Ὀφ]οπρίηρ 
[ο Ουα, 

Ομ ὑπθ οὐποῦ μη ἰῃ ΑΡΟΟ, Χἰΐ 11 ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ 
ἀρνίου, ΛΡοοσ. νἱΐ. 14 ἐλεύκαναν αὐτὰς [τὰς στολάς] ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίον, 
1 Φόλη ἱ. 7 τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας, 
πο οοπορρίϊοι οἵ πὸ Βιοοα ἃ8 ἂμι. ομοῦοῦϊο ΘΟΝΟΥ, ἃ8 ἃ Τοχμίαὶῃ οὗ ἰἰΐρ, 
οροιπρᾶ ὈΥ ἀσαΐθι ἀπὰ ον ηρ 80}}}, 18. ΟἸΘΑΥῚΥ τλατκοὰ. 

Τ}}}5. αὐτου ὉΠ οι ρ ῦ ΘΧΡΙΆ 8 0116 Βύγοϑϑ Μγ 8101} δὺ Φ011η [Δ γ8 οἡ {116 58110 
οὗ 18ὺ ]οοά πα 1Π0 τνδίου ἔΓομλ 66 5110 οὗ ὁ Πογὰ αἴζονῦ {Π6 ΟΥ̓ΠΟΙΗ ΧΙΟη 
(]}0 8 χἰχ. 34; 1 Φοβη νυ. 6 ἢ, ποΐθ8), Τηδὺ ψ ΐοἢ νγὰβ8 Οὐ δινΆγα Ϊγ, μ}γ- 
βΒ᾽οα νυ, ἀοανν, νὰ8 γοῦ γοοομοὶ ]ο 19 ἰζι Ἰἴο., ΟἸυῖϑῦ Ἰϊνοὰ νοὶ ἰὰ Ποαϊα 
διὰ (Ὠγουρὶν 1) Δ(}. 

ΤΊ6 βἰπιρίο ἰάθα οὗ πὸ Πολύ οὗὨ ΟἸιγ δῦ, ἃΒ. βοραγαϊοά το 1115 116, 
[118 ὙΠΟ] ἰαύο {16 Ὀδοϊκστοαηά ἢ ὑΠ 0 νυ ησ5. οὐ δύ Δοια (Φο]η χί. κὸ ἢ ; 
χΥἑ]. 14; ΧΙ, 24 ἔ,, 33; χνῆ]. 33.) 10 18. ΟὨ]Υ ἴῃ ὕΠ6 ννογ 5 οὐἨ ΟΔἰ ΡΠ α8 ὑπαῦ 
ὑ}6 νἱγύπο οὐ ΟἸυϑὺ 5 ἀθαῦϊι 18. ΑἰγοΟΌΥ τπηοη πο, 1 {}}15 τοβρθοῦ 8 
πδαρὸ ΑἸ ΠῸΥΒ ἔγοιὰ ὑπαὺ οὗἨ δὺ 1 0] ἃμὰ δὺ Τ᾽ οὕον (πάσχειν). 1 6 αοοά 

ϑμορμογὰ “Ἰλγ 5 ἀον Π118 10 [ΤῸ ὑΠ6. Βῃοορ ἡ ( 0]. χ. 11), {}}}8 Ἰαϑὺ δοὺ ΟἹ] 
γον δ δ ὑπ ἀονούϊοι οὗ 1Π|Π5 στὸ ἴον ὕπθηι. 

ἵΠβαρα οἵ Τη {10 Τρίβ016 ὑο ὑπὸ ΗΠ ουγονβ ὑῃο τη "014 οἴἴολον οὐὗὨἨἉ ΟἸγΙβυΒ. ΒΙοοά ἰᾳ 
γ8 ἘΡΙΒΕΟ αἀἰγθοῦυ {Ππβύναῦθᾷ ΟΥ̓ ἃ ῬάγΆΠ01 Μιὰ ὕὑνο γοργοβοπίαυνο βου ἔσοβ, ἐμὸ 
ΟΝ Οογθηδηὺ δαου οο ΟΥ̓ ἡ] οἷ [ΒΓΔΟΙ τγὰ8 Ὀγοιρὶῦ ἰηο [0] γ8}}ὴρ ἢ Οοά 

(ΠΕ). ἰχ. τς 8), διὰ 06 δουνίοο οἵ ὑπμ6Ὸ 1)γ οὗ Αἰοποπιοηῦ, ὈΥ̓ νοι [890 
Ῥγόκοι 90] νυν 8 110 νὰ8 ἀσαΐῃ γοβίογοα (ΗοὉ. ἴχ. 11 [{. 

Τὴο ΒΙοοὰ οἵ ΟἸ)γῖϑῦ 15 ὅλο ΒΙοοὰ οἵ {0 Νὸνν Οὐνοηληῦ; ΠΟ, ἰχ. ας ΠΕ 
ὅ660 Μαίί. χχνὶ. 28; ΜΚ. χὶν. 24; μο. ΧΧχὶἱ. 20; 1 ΟΝ. χὶ. 25, 27 (ΟΡ. 1 ΟὍΥ. 
χ. 16); απ 16 ἰ5. ὑπ ΒΙοοὰ {πγοαρῆ Μοὶ 116. ἃ5. ὁὰ 1Π|σὶι ῬυΪοϑῦ οηἕοῦβ 
ἱπίο πὸ ἢγόβθηοθ οὗἩὨ αοἀ [ογ ἃ: [10}}. ἰχ. 12, 23 ἔξ; σορ, χα, 12, 1, 3. 

ΤΉΏΘ686 ὑῸ ἀϑρθοίβ οὗ {110 ὑγα νι 004 ἐο Ὀ6 σγοία ΠΝ γ γθρηγθή, ΒΥ “Βργίη- 
᾿ηρ᾽ οὗ ΟἸιγβῦ 5 ΒΙοοά {1|6ὸ ΒΟ] 'θνον 15. ἤγϑῦ Ὀγοῦν]ῦ ἰηΐο [6 ]Ο ΒΡ τιμῇ 

(οά ἴῃ ΟἸιυϊϑῦ διὰ ἰπ ὅθ ἱπιρουίοοῦ οοπά ποῦ οὗἉ 18 ῬΟΥΒοια] Ἰἰ6, {π|6 ἈΠ οὗ 
ΟἸγἰϑῦ 18 ΘΟ ΕἸ ΔΙ. οοτηταυπϊολιθαὰ ἰο Κάναι ἴΟΥ στον ἃπὰ οἸολπρβίησ. δ 

ΠΣ ΠΔΒ6} ομὐοτβ ἰπῦο ὑδο Ὀ νίηο γ βοηο0 “ἴῃ {}|0 ΒΙοοὰ οὗἩ Φοϑυ ᾽ (ΗΘ. Χ, 10) 

βανΡοι πο ἃ, ἃ5 ἰῦ πο Υ6, δηἃ βαρρογίθα ὃγ ὑμὸ 19 ν᾿ }]1ο}) ἥοννϑ ἔγοιι Ἡ ἰμλ}, 

1 ΟΟΥΏΡΑΣΘ ἃ ΤΟΔῚ ΪΑΡ16 ραββαρθ οὗ καὶ τοῦτ᾽ ἔστι πιεῖν τὸ αἷμα τοῦ ᾿Τησοῦ 
ΟἸογαθηῦ οὗ Αἰοχδηαυὰ : διττὸν δὲ τὸ τῆς κυριακῆς μεταλαβεῖν ἀφθαρσίας" ἰσ- 
αἷμα τοῦ κυρίου, τὸ μὲν γάρ ἐστιν αὐτοῦ χὺς δὲ τοῦ λόγου τὸ πνεῦμα, ὡς αἷμα 
σαρκικόν, ᾧ τῆς φθορᾶς λελυτρώμεθα, τὸ σαρκός (Ραά, Ἰἰὶ. 2, ἃὶ τ0). 
δὲ πνευματικόν, τούτεστιν ᾧ κεχρίσμεθα. 
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δἰ πι]ὰγ ὑπουριία πὰ Θχργοβϑίοι ἰπ ὑπ οὐπον πυϊηρε οὗ (ἢ Νον ὕπαρα ἰῃ 
Τοβίαμμοηῦ, ΤΊ νν6 γοδὰ ψ ἢ ργθαοιμίπανῦ γοίθγοποο ἔυ ἐἸι6 ᾿πἐ ἴα] αοὺ οὗὨ οὗ Σ 
βαϊναύϊοι : ῬΟΟΚΚΒ οἵ 

Αοἰθ ΧΧ. 28 τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἣν περιποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος δὼ 
τοῦ ἰδίου. 

τ Ροῖ, 1. 18 ἢ( ἐλυτρώθητε.. τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμον καὶ ἀσπῖλονυ 
Χριστοῦ. 

Οὐ]. 1. 20 εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ. 
1λῦ Θνθὴ ἰπ 8110}} οδλ68 {10 ἢγϑβὺ δοῦ 8. ποὺ τοσαγιθ ἃ8 δὴ ἰβοϊαοά τοὺ οἵἉ 

[ογρίνοηοϑθ, [1 18 ὉΠ Βορ! μη σ οὗἁἨ ἃ αἰαῦθ Ποῖ οομ Ϊ πιι68 : 
Ἰθομι. ν. 9 δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δὲ αὐτοῦ. 

Τρ}. 1..7 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοὺ αἵματος αὐτοῦ. 
Βρὶν. 11,13 ἐγενήθητε ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ. 
1 οὐδοῦ μ]Ά 05. ὅἢὸ ὉΠπουρἢῦ ΟΥ̓ ὅἸιο ὁοπεϊμποιβ οἰ οΥ ΟΥ̓ ΟΠ εν δα Ιοοά 

18 ἃ ΡονΟΥ οὗ ΠῚῸ ἰβ. Θνοὴ Π]ΟΥῸ ΘΟΒΒΏΪΟΙΟΤΒ : 
ι Ῥοῦ, 1. 2 (ἐκλεκτοῖς) εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
ΠΟ. ἴχ. 14. τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ..«καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ 

νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζώντι. 
ΗΦ60. χ- 19 ἔχοντες... «παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι 

ἸΙησοῦ..-«προσερχωμεθα... 
110. χὶϊ, 24. (προσεληλύθατε) αἵματι ραντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ 

τὸν Λβελ. 

ΤΊΘ ὕψο οἰοπιθηῦβ το ἀγὸ ὑμιι5. ἱποϊ 64 ἴῃ ὑπ ἐπουσὶὺ οὗἩ ΟΠ 

ΒΙοοά, οἵ, ἴῃ ὑἰὸ πᾶυγονοῦ βοηβὸ οὗ ὕπο νογὰ, οἵ ΟΠ γδὺβ Ἰ)οαθ αηα ΟΠ ἰϑὺ 8 

ΒΙοοΙ, ἐἰῦ 18 οὗ ΟἸ τυ Πα ῦ ((Πὸ ΒΙουά 5]ιοα) δηὰ οὗ (Πν18ὺ 5. 1.186 (0}0 
ΒΙυοὰ οἴδεογοί), ἀγὸ ᾿μϊοιθοα ΟἸΘΑΥΥ ἴῃ 9, ο [ἝὌἴοα] 9 γα) μἰ απ α γἰχλϊθονα 
ο 7ογσίθο μι8 οἱμ" ἴηι (00 νἱγύπο οὗ ΟἸ}ν 1805. 16 }0}})}; αὐ ἐὺ οἰοώη86 μι 

νροην αἰὐ μηνὶ μθοιιηι685 (06 γἰγῦπο οὗ ΟἸ ιν δύ 1.10}. 

τ ΦοΒ ἷ. 9. 

Ααἀκ(ιξιοπαὶϊ δΝιοίο οἱ 1. 9. 

ΤῊ ὑγοαύπιθπύ οὗ {Π|ὸ ἀοούγίηο οὗ 5'π ὈῪ δύ Χο πὶ γοαυίγοθ ἕο 80 60Π- Τ|16 1άθα 
Β'ἀογθα ὈγΙΟΙΥ 1 108. τηαΐ [οὐ γον. Ὁ {Π0Ὸ πη οι! α περ’ οὗἨ Ὡληγ ἀοὔα 8 τ ἐπ μὰ 
ἴῃ ἀμ Εἰρίϑι]9. “δίη, δῦ Φόμὴ βᾶγα 1 ἃ μ ιγα80 οὗ ψ] οι 010 (ΟΓ.Β. ἈΓῸ : 
ἸηδΔὰθ ΘΟμ νοῦ 016, “18. ΔΜ ]ΟΒΒΙΟΒΒ᾽ (0, ἢ. 4 ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία, ρ60- 
οσαἰην 68, ἐμ φμία8 .). ἼΠν6 ἀσβουιρῦζοι 18 ἃυϑοϊα ΟἿ Υ οχ]ιασϑυνο, Μδῃ 
ἷᾳ σοῃϑύϊαυεἀ υνῖθ ὦ ὉΠγϑοί] ἃ γοϊαυΐοιν, ἃ ὑπ νοοῖ 1 ΟὈ] σα θΐοι ἴο 80], 
ἴο ὑ}|0 νγοῦ]ὰ, ἐο ἀοἄ, Τ70 νἱο]αίο {9 “]Ἰαν ἡ ὈΥ ν] οἷν 0}}15 γοϊα θη 18 ἀ6- 
ἢποὰ ἴῃ [ἰ0 ἷᾳ “ἰο μἰπ.᾽ 6}} οοηβοίουβ δοῦ ὈγῪ ΒΟ] {Π|0 ΙΔ 18. ὈΓΌΚΘΙ 
ἷβ ἑῷ δῖπ᾽ : {86 ρυϊποίρ!ο ψ]ίοι ἤπ15 ὀχ ρυθϑϑίοῃ ἴπ {}}6 ΒρΘοΙα] δοὺμ 15. ' βίῃ 
(ἡ ἁμαρτία, «μι 1. γ9)}. Ι 2ς 

1 ΤῺ 86 οὗ ἡ ἁμαρτία 15 ποῦ ἴοαπᾷ σχαραβαίνειν, παράβασις, παραβάτης (δὲ 
ἴη ἔμ Βυπορίϊο (05Ρ6]58 ΠΟΥ ἴῃ {116 Αοΐβ. 
ΠῸ οσοὰζβ ἴῃ 5ὲ Ραμ}; οι. ν. 12, ὅσ. 
ΜδΗΥ οἵ {86 ΒΡ6Ο]Ὰ] ἐθυταβ Ὑ 10} ΔΤῸ 

ὑϑοά [Ὁ βίη ἴῃ αἰἴοτοηῦ δϑροοίβ ἴῃ 
οἴου τὶ ΐηρ8 οὗ [86 Νὰ Τοβιδιρθηΐ, 
16 δοίης ἰὼ δὺ Φόμη, 6.4. ἀσεβεῖν, 
ἀσέβεια (δι Ῥαμ], 53: Ῥρίοσ, δὲ 660), 

λαιέμον, 8. δὰ], Ηθῦτονμβ, 8. δα 1η8Β; 
ἴῃ 2 Φόβη 9 τοδὶ προάγων); (παρανομεῖν, 
παρανομία) ; παράπτωμα (παραπίπτει») 
(8: Μαίίμον, 80 Μαγκ, 80 Ῥαὰ])). ΗΘ 
ΘΟΙΠΙΟΏΪΥ ΒροαΚ8 οὗὁἨ Ββ5 ὑπᾶθι ὑὰ6 
ἐδσὴ5 "ἀατκηθθ8,, δ χοῦ, "ΔΗ αΘΓ- 

1η8,᾿ : 
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5ἴη ἰΒ βε-ὀ θη ἰγαοοᾶ Ὀδοὶκς ἴο ἰΐα Ἰαδὺ ἴουπι {Π 18 “ β' π᾿ 8 ὕπο 86} ἀϑβουύθίοη οὗ {116 
δββουϊζομ, ἢηἶζο ἴῃ υἱοϊαϊίοη οἵἨ [πὸ Ἰϊπιϊτβ νοι συϊᾶο [6 πδυπιοπίουβ ΤᾺ] ΔΙ πιοπῦ οὗἉ 
ἀρ ταμΝ ὑ}ὸ ᾿άθα οἵ 18 θοίησ. ΥΘΥΥ͂ 880} δού, θοίησ᾽ ἴῃ 108. ΘΒΒ6Π66 ΒΟΙΕΥΘρΡΆΓΑΙΉΡ, 
πρῤτοά, ΒΘ Ἐοθηῦγοα, πηπβὺ Ὁ6. 4 υἱοϊαύΐοπ οὐὗὁὨ “Ἰονο.᾽ 78. ΔΜ ]ΟΒΒΉΘΒΒ 18 ἩΠΑΘΥ 

ΔΏΟΥΠΟΥ ἀϑρϑοῦ Βο! ΠΒΠΠ6ΒΒ; ΟΥ̓ ἃ8 ἰὖ 15. ομαγαοίουβοα Ὁ. δύ Φοίιη, “μαἰγοα ἢ 
ἴῃ Ορροϑιθοι ἴο ον (1 Φυλη ἴἰ. ὁ; 1]. τ4 ἢ, ; ἰν. 20). ΤὮΘΥΘ οδὴ ὯΘ ΟΒΒΟΜΟΙΑΠΙΥ 
ΠΟ 1116 ἴθι. 

1116 το- ΠἼιὸ “1νν ἡ Μ ἶοὶι Δούο 1 Π65 τη8 5 Υἱ ἐὺ σοπάιιοῦ ἢ 15 τη Ὁ] ἀθοΙγα- 
γΘαΪΘι δ. ἐΐοῃ, ὑπ γοι ἢ βρθοία! αἰνίπθ τὐϑο τα 68 Ὁ ΟΝ ΧΥΪ]. ὃ, ῥήματα), ΟΟΠ Δ} ΠΟ} 18 

(6. 11,3 ἐντολαῖ), να 6ἢ. ἃγ6 ρα ῃογο ἀρ ἴῃ {1Π16 ἀΒ Υ̓ ΟὗὨ Ομ γϑνυοϊαθίοι (λόγος) 
ἱπουΐ 411 ν 1 (6, 11. 7, 14). ΤῸ ἀἰβγοσαγα ΔῺΥ οὗἁἨ ὕνοϑο 15. ὕ0 Βἰη. 

“Βίη,᾽ Τὺ 90]]ονγ8 ὑΠπαῦ ἁμαρτία (΄ ἃ 511’ ὁ 5.) ἃ ἁμαρτάνειν (΄ ἴο 518.) 'ᾶγο ὑνο 
Β᾽08.᾽ αἀἰβυϊηοῦ πηοληΐηοθ, ὑΔμαρτία λλΥ ἀοβου 9. ἃ βιηρίο δοῦ ηργοββοᾶ ὮΥ ὑΠῸ 

51} σΠλγμούοῦ (1 Φο] ν. 16 [.), οὐ 5 γοριγοα ἰὴ {Ππ0 αρεύγαοξ (δον ΧΥΙ, 
81). ΔΛῃηὰ ἀροΐη ἁμαρτάνειν την )0Ὸ “10 σοῦ ἃ 518] ἀφοῦ (ς, 1. 10) οΥ “ἴο 
Ργοϑοηῦ ἃ Β[{Ὁ] Οἰαγροῦον ̓  (ο, 11. 6), 1116 θ]αΓᾺ] ἁμαρτίαι ΟἸΟΥΒ. η0 0 ]- 
σαὶ (] οἷν νἱϊ. 24; χχ. 22;.1 Φοῖη 1.9. ἴϊ. 2, 12; {Π|.ς; ἵν. 10 ; ΘΟΠΡ. 
ἌΡοσ, ἷ. δ; ΧΨΠΠ 4 ἢ). 

ΤῊ εἰμὶ ἠΤἠἠἠ|8 ἰδ] ποὐϊοη θούνθοη ὑΠ6 ρΥϊποῖρίο, ἐἰο Ῥόντ ον, οὗ 5. αν ὑπ πηληϊ-" 
ΘδαγΔοὐογ. ρα ΐοπ οὗ {Ππ|ὸ ῬΟΜῸ ἴῃ ἱπα ἐν ἀπ8] 5.8. ἰθ οὐ ῬΥΪΠΔΗΤΥ ἰπιρογίαποο, 1110 

ΜΥΘρ- 00 ΟἸΟΘΪο5. 8. ἢ ἀοοά (ῳ 1, 4, ὃ ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, ΘΟΙΏΡ. 
9 οἢπ Υἱ1. 34), }5ὺ 8. ὅ᾿ὸ υἱσὶ τ ἀοον οἰ οί ]ο5 {πὸ Τ ΓΕ] (ο, 1. 6 ποιεῖν τὴν 

ἀληθείαν;; νὰ ὈΥ̓ 80 ἀοίρ Βὸ οομύγαοῦβ ἃ ΟΠ λΥΔΟΙΟΥ σοΥγοβροπάϊηρ ὕο }}}8 
ἀοράνς (ο. 1, ὃ ἔχει ἁμαρτίαν). 

ΑἹ] πιο 88 δΐη, ἃ5 ἃ [μοὺ, 15. πθίνουβα! (1 Φοἷνη 1. 10); δῃὰ {Ἰὸ θα οὗ βίη 15 ἄθαιῃ 
Β᾽ Π[Ὁ] πθθ4 (7 ὰ)ο98 1. 15). Οὐ, ἃ5. δῦ Φομη πβθλύου. {Π|ὸ. ολδο, δι αὖ {Πὸ οἴοτγμαὶ τὸ- 
ΙΔ ΙΟα. ἢ μΐρη5. οὗ {5 8, πλη ἴῃ 15. παῦαγα! βύαϊο ἴ5. “ἢ ἀοαθ᾽ (1 Φοϊιῃ 11]. 14 

μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν ; ΘΟΠῚ0. «70]1ὴ ν. 24, 4ο; Μαύῦ, ν]}}. 
22 [|] ἰ[μο, ἰχ. όο; 10, χΥ. 24). “ἼἼοὸ ναῦν οἵ ἀοὐ ΔΟΪΔ οὐ! ἀμροη Ἀγ’ (} 0]. 

11, 36 μένει ἐπ᾿ αὐτόν ; 6010. μ!}. 1]. 3 τέκνα φύσει ὀργῆς). 1{6 πορ8 “58]- 
ναι ομ᾽ (σώζειν Φοίνη τ, 17. ν..34; χυ ο; Χὶϊ. 47; σωτήρ δ οἶν ἰν. 42, 1 Φοϊια 

ἿΥ. 14; ἡ σωτηρία «οἷλι 1ν. 22 ; ΘΟ, ΑΡοο. νἱϊ. το; χὶϊ. τὸ; χίχ. ἡ. 
10 ΤΥ ΘΟ 0 Ρὲι85 ὑπαῦ “51 ἀηα ὁ 51}}5᾽ “ττουπὰ {πὸ βίον δηὰ 

ὈΘΟΟΠῚΟ ἃ8 10 ΜΌΟΓΟ {Π|Ὸ οΙοιμοηῦ ἴῃ. ἩΜΠ]ΟΙ 10 οχὶδὺβ (Φ 0] 1}. 21 ἐν τῇ 
ἁμαρτίᾳ, 24. ἐν ταῖς ἁμαρτίαις, Θ01}}0. 1 Φο]μ Υ. 10 ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται). ΠῸ 

ὙΠῸ 515 “8. ποῦ βοὸν (Ἰυἀ (1 ΨΦόυδὰ 111. 6). “ ΠΑ ΚΗ ΟΒ8᾽ μοῦ ΟἸΪῪ ΠΝ ΠΔΟΥΒ 
{πὸ ἀ8ὸ οὗ 5ἰονῦ θα ἀοθύγογϑ {{ὸ οὐσλὴ οὐ δἰσιῦ (1 Φοΐ 11. 11. ΤΏ ογὸ 
ἴ8. ὁνοη ἴῃ ὑπὸ ΟἸγἸϑῦϊα ὈΟΘΑΥ ἃ βίῃ αηΐο ἀθαΐ] (6. ν. 16 ἁμαρτία πρὸς θάνατον, 

»οέσαΐμην αὐ πιογίθ)η, .) ΜΙ ]ίοῃ Χο 408 ἔοι {110 θεν ΠΟ 68 οὗ ὑπ ΟἸγῖ8- 
(ἴα) ΒΟΟΙΟΟΥ, {Π|ὸ παῦαγα! ἔογοο8 οὗἉ {ἢ ΟἸ ν δέ 116. 

Ομ χβὲ Τ11ῖὸ οἰἤολου οὗ ΟἸ υῖϑυ 5. σους οχύθη 8 θοῦ! ὕο 8ῖη). ἃηα β'ῃβ8. Α8 “1Π6 
6415 να Τὰ οὗ Οοἀ᾽ “Πὸ ἐκκεῦῃ ΔΙΆ {116 8ἴῃι οὗ {110 γγου]ὰ " (ᾷ σο νη 140 ὁ ἀμνὸς 
ΕἸ δα τοῦ θεοῦ, ὁ 0 αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, Υ. 4. 0}}1ι8 θὲ... ἐο ζει »θούσα- 
8118. : ᾿ ᾿ ; 

ἐμηὰν πιμηα); ἀα ἀραίῃ “116 Μγὰ8 πη} ]Π]} 6504 {}|Ὁ ἢΘ ΠΥ ὕλ ΚΘ ΔΥΨΔΥ 5[}8,᾽ 
ποῦ 5|Π}Ρ0]Υ ὁΟἿΓ 8η85᾽ (1 Φοη 11}. » ἐφανερώθη ἵνα ἄρῃ τὰς ἁμαρτίας, αρ- 
γαγῖ! εἱ Ῥεθείι ἑοϊογοῖ Ν.). ὕπαρ ἃποίδι ον ἃβρθοῦ {1118 “ γοηηονα) οὗ β'ηβ᾽ 
8. δὴ “πα οίηρ ᾽, δὴ “ΔὈγοβαθίοη οὗ {16 στ ΚΒ οὗἩἉ {Π6 ἀ6ν]]᾽ (ὁ, "], 8 ἐφαν- 
ἐρώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβύλον, ἘΡΡΌΤΙΗΙ Γι 2 οὲ πὲ 
ἀἰεϑυίναξ ορογ ἀ  ϊαδοῖϊ Υ.). 
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ΤΊιΘ ΘΟΠΒοα ΘΠ ΟΟᾺ οὗ βὶῃ ὁπ66 Οοτηταϊ {64 οἴλοο ὅλο πϑοὰ οἵ ἴπ βίῃπου ἴτε ϑἴη Ὀγΐηρε 
ἃ. ΟΙθαν Πρ νύ, δ΄'η. ὉΠ]058. ἰῦ ὍΘ. ὕΆκοη ἀν “ρϊἀοὐ}ι᾽ (Το νη ἰχ. 41); ἀπὰ ἀοθέ, 
108 ΘΟΠΒΘΑΊΒΠΟΘΒ {Ἀ}] πη 10 ὑπ γο0 6. πιαΐπ μολά5, ΤῊΟ δἰ ηποΥ ἱποιγβ ἃ ἀοδὲ ; Ῥοπᾶδρθ, 
Β6 (115 Ἰπύο θοπαηρΘ ; ἀηα 116 18 Θϑύγαμηροα ἔγοπι αοα. Τ|ιὸ ραγεϊσαϊαν δοὶ ἐββμαν Πϑή, 

0818 [Ὁ ἃ Ὀγορου(ϊοπαίο θα Β πλθηῦ ΤΟΥ ὕπο πηογὰ! ἀἰβοὶ [16 οὐ ἅΠὸ ἄρον : , 
ὑπο τοπρ-ἀοἸηρ' ἱπηρ 8. 80 [Ὁ {16 ῬΟΨΟΥΒ οἵ {Π|Ὸ ἄσουῦ ; απᾷ ἰῦ 180 μ]δοοι 
8 ὈΑΥΓΙΘΓ Ὀούννθου. ἴπὶ δἀηἃ (ἀοὰ, 7116 ποίϊοι. οὗἩ ἀοοὺ (Μαθῦ. νὶ, 12) ἰβ το- 
οοσπίβοα 1 ὑϊιαὺ οὗ ὑπὸ “Ὑ ΘΙ ββίοη ᾿ οἵ βίῃ (ὁ. 1, 9; Φ0[} χχ. 23): {1ὸ πούϊοιι 
οὗ θομάαρο ἤπὴ8 ἃ χοῦ Θῃ ]αὐϊς οΧροβυΐοι ἴῃ 01} γὙ111. 22. 1ἴ 1 Κ6Πο Ἰογὸ 
οὗ {πὸ απ ογ᾽ 18 ἱποοιιραῦ 016 υὶ0}} {Π|ὸ Ἰόνὸ οὐἁὨ {πὸ πον], οαῦ οΥ νἸ οἷ δἰ 
ΒΌΥΪΠρΡΒ (1 «Φ6}}8 1ἰ. 15 Π; σομιρ. Τὺμἢ, ἰν. τὸ. (0]. 1,. 21) 

ΤΊ 10 15 ὑαὖ τ πθοι19. ἰογρίνοιοδα, γο οι οι, Γοσομο  φίοη, ΕοΥ- Ἐογρίνο- 
σἰνοιοδϑ. ἴῃ οὐάον ὕο 06 οοϊηρίοίο ᾿ην ϊνοϑ ποῦ ΟΥ̓ {116 χορ ἰβδίοη οὐὁὨ ὑπο Π085. 
ΡοΠΆ ΟΥ̓ οὗ {πὸ ἀοσιὶ δι ὑπὸ γτοιπονὰ] οὗ {Πὸ ἀϊγοοῦ γοβι 5. Οὗ {Π|Ὸὸ ἀοῦ οα ἐπ 
οοῦ, Τ|16 ὁχουοῖβο οἵ βΒ0}} ἃ ῬΟΥΟΥ͂ ΘΟΥΓΟΒΒΟμ 9. 10} ἃ ποὺν ΟΥΟΔΟΪΟΙ. 
ΤῆΝΝ θη ἐἰιὸ Πογὰὶ οἰα 8 ἃ8. βοὴ οὗ τηὰῃ ὑΠπῸ ρον ον οὗ ὑΠὸ ΤΟΥ νοποβα. οὗ 
Β]18 Π6 ΟἸΪΟΓΒ ἃ8 ἃ δβσῃ οὗ [0 ἃ Ὀγονῦννο φοῦ (Δ αἰξ. ἰχ, ς ἢ Σ οι ρ. Φο]η γ. 
14. Αμά βὸ δ Φοΐνν ἀρρόλ 5 ὕο {Π|Ὸ ἀἴνιηο Ῥγολ 86 ἀϑϑαγοά (0 {Π|Ὸ ρϑηϊοηῦ 

10 “Τογοΐγρ ὑπο» βίη ὠὰ οἰσαη8ο. ὑμ6ι ἔλομι 41} ἀπ] δσουβηοβα᾽ (ὦ Ομ} Δ, 

ι.9).,. νι, αὐο χαῆως πρλίψικές ἤμας ἀρ ϑς ἐεαέ “» 
Ἰξοζοιρίίοη ΔΡΆΙΉ ᾿Π0] 1.168 ΠΝ ΟἷΟποἢἐ8, ἔπο ἀοἰϊνογάποῦ οὗ ΕἸ βἴμΠΟΥ Ἀοἄρῃιγ:- 

(γοιη ὑπγαϊίσαι ἰο ἃ Τυγοῖση ροῦν ῦ, πᾷ ἀπὸ σοβίογαθίοη οἵ 118 Ἰυϑὺ βίγοηρίῃ, ἴθ. 

δύ Φοιη ἀοο5 ποὺ πϑ50 ὑΠ16 σΤΟῸΡ οὗ υνογὰβ οοπησοίοᾷ ΜΠ} λύτρον (λυτρυῦσθαι, 
λυτρωτής, λύτρωσις, ἀντίλυτρον), θιιὺ [6 8. {Π6 ΑΠ 010 λύω (Δμύο, 1, 5); ὅπὰ 
ἴθ πὸ ΔΡοοα νρεο Π6 σΆΥΤΙοΒ Οαὖ ὑἸ6 ποὐύϊοῃ γοῦ [αν 16, γΘργοβοηιίηρ ΟΠ γ]8- 
ὑἰληδ ἀ5" δουρὶ υ ἴον (οι (ν. ο; χὶν. 3 [Ὁ 

ΜΔμἮΝ οασλησομηοπῦ ἴγοιι (λοι ὈΚ 5. οδῃ 4180 0 τοσαγάρα ἴῃ Ὁ τνΆ 8. ΒΒ ΘΘΟ ο111- 
βία οαπποῦ Βαθ θο ἃ θὰ ἕο Οὐκ 8 Ιονὸ; αἰνὰ ΘΟ ΝΟΥΒΟΙΥ ἸΔἢ ἃ8. 5π|}} 8 }10η. 
οαπποῦ ἰονὸ οἀ. {60 τοσαΐγοβ ἃ ΟπρνΘ ἴῃ Ομ ίο ἃ] ἃ ΟἸλησὉ 1Ἰη 
[06] 15, Ρτομ! αὐΐο. δηι τοοοπο!οιηοιῦ. 1ὸ Ἰαύίοῦ. ὑπουσιῦ ἤμ15. ΤΌΝ 

υἱαλυοπῦ ὀχργοβδῖοι ἴῃ ὑἰὸ στοὰρ οἵ νον δ καταλλάσσειν, ἀποκαταλλάσσειν, 
καταλλαγή, ΜΜ}}16}}). ἀγὸ ΡΘο αν ο δῦ ΔῈ}: {Ππὸ΄ ΤΟλμοῦ ἴὰ ὑπὸ ΤΌΣ 
ἱλάσκομαι, ἱλασμύς, ἱλαστήριον. Τὸ οἰλησο ἰὼ 16 ῬΟΙ ΒΟ Δ] τοϊαθοη οἱ 
181) ὑὸ Οὐ, Όηι ὑἰο 40. οὗ πιλῃ, ᾿πἀ ἰοαῦο ΟΥ̓ “ΤοοομοΠ]θιμού (2 ΟὐΥ, ν. 
18---20 ; [ὐθμι. ν. 10 Ε), ἰα τοίου το 00 108 Βουγ06 ΟΥ̓ δύ «01, ΜΠ δ᾽ ιον8 ὑπαῦ 

ὑπθ ον οἵ αυὰ ἱπ {Πιὸ Δ[|πϑίοιῃ οἴ 118 ὅοῃ οα}}5. οὐὐὖ πα} Ἰονὸ (1 Φο  ἶν. 10), 
Οἱ ἔδιο οὔμον ἃ (οἄ Ἰοοὶκ5 ψτΠι σου μ]οάβαγο οα τ 1. ΟἸινϑῦ : ΟΠ τοῦ 

8. “16 ῥγορὶ υϊατίοι ἴῸΓ ΟἿγ 5188 (6, 11. 2), “δ Ἰοοβοὰ 18 11} ΟἿ Β[ῃ8 ἴῃ 

Ηἰδ5 Ὀ]οοά (Αρος, ἰ, 5») “1115 Ὀ]υοα οἰοαπδβούι [γΌμλ 81} δἰ’ (4, 7; Θ0ΠΙΡ. 

ΗΘ}. ἴ. 3 καθαρισμὸν ἀμ. ποιησάμενος, Λοὺϑ Χχχὶ, 16 ἀπόλουσαι τὰς ἀμ.)}}, 

1 Τὸ Ψ1Π] Ὅ6 οὐ ἱπίογοδὺ ἰο Ῥαὺ ἰο- υἱὸν πέμψας... κατέκρινε τὴν ἁμαρ- 

σοίμοῦ ψἱβοὰῦ δον ἀἰδβοιβδίοη ὑῃα τίαν ἐν τῇ σαρκί. 
ΨΟΥΪΟῸΒ Ῥῃγαβοθ ΨὨΐο ἀσβοῦιῦθ {86 
δοίίοπ οἵ Ογίθὺ αὐ τοσαγὰ ἴο βὶῃ ἀἰβδηπαΠπίαρ ὈΥ ΗΪ5 ββουϊῆοο - Ηοὺ. 

Δ 518. ἰχ. χό εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας, 

(1) ΑΒ ἰο 5 ἰἐ8617, 6 Ὀτοαρῦ διὰ τῆς θυσίας αὑτοῦ πεφανέρω- 

οομἀδηγληλίϊοη Ὁ ΗΪ5 ΤΟΥ ΠΔΊΪΟΙ ; ται... ΟΟΠΡ. Ἰίοπι. Υ]. 7 ὁ ἅπο- 

ΒΟ... Υ}}, 2 ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ θανὼν δεδικαίωται απὸ τῆς αμ. 
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Α}1 ον 
ΤΥΟΤᾺ [6]- 
Ἰον ΒἘΡ 
ἐπ ΟἸ τι, 

ὙΠῈ ΤἸΒΗΤ ἘΡΙΤΙΝ ΟΥ̓Ἠ 571 90ΗΝ. 

ΤῊΘ Ἰαϑὺ θ}γΆ868 Ἰολα αὖ ὁη00 0 δύ 01’ 8 ΥἹΟΥ͂ οὗ {116 γγὰ ἴῃ ψ] 0} ἐμ 
γῸΚ οὗ ὑ!ὸ Ῥ͵ογαὰ [πολυ παῦθ να }}5. [0 [ΟγρίνΘη 688, [ῸΓ Γϑαθηρίϊοη, ῸΓ 
γΘΟΟΠΟΙθπιθῦ. ΠῪ αγίηρ οὰ 0 Οτοββ ΠῸ πιλὰο 11ἰ8 1ἀϊ0--- 18 Ὀϊοοά--- 
ΒΥΘΔΙΔΌΪΟ ἴοΥ 4Δ}} ἴο Ὀο ον ἴθ πη. "1ὸ στ οὗ ἀοὰ 18 οἴογηδ), ἀϊνῖπο, 
Ἰϊἴο, “ηὰ {}}18 ᾿1ἴυ 15 ἴῃ ΕἾ. δοπ᾽ (1 Φοϊιῃ γ. 11ἡ ΤΠ} γμοββθβϑίοῃ οὐἉ βοἢ 
116 15 ὑμὸ ἀοβυγαοίίοι οἵὗἨ μαδβὺ βίη, δῃἃ ΒΆΤΟΥ ἴσοι 810 ὅ0 οὐπ)θ (1 Φ 0. 11, 9). 
Βγ ἱποογρογιύλυη νὴ} ΟἹ γι {1.6 ΒΘ ΘΥΟΥ ἘΒΆγ 8. {Π6 νἱγίαο οἵ Η18 ΠΠΙΔΗΪΥ 
(9οἹη νἱ. σι, 57), Τὰ ΠμΆΠΥ ἀμ ] 10 1ὴ ΠῚ 15. {{|ὸ ὑοῦ οὗ βίη (Φολι 
ΧΥΪ. 0). 

Οὐοτηραγο δἰ οπα] ἠοΐοϑ οἡ ἷ. 7; 1Ϊ. 2,13. 
Τῦ πᾶν Ὀ6 Πα δα ὑπαῦ 10 ΜΝ}}} θ6 ϑνϊ ἀοιὺ ἔνοιι ἐ}εἰ5 βἰκοίο]ι οὗ {Π|ὸ ἐολοιν 

οὗ ὑ|0 Ν, Τὶ παῦὺ 616 γο]αυΐοι. οὗ μοοὰ ἴὼ ον] 18. ποῦ ομθ ψ ἶοἢ οχὶϑὲβ οἵ 
ὩΘΟΘΒΒΙΥ ἴῃ {Π6 ηλδαϊο οὗ {ΠΠἰηρα, ὙΠῸ αἰ ἴθγοηοο 15. ποῦ ποθ ΡΠ βίοα], 
ἱηπογοηῦ ἴῃ θοῖηρ,, 50 ὑμαῦ 0:6 οχίβύρηοο οἵ 61] 15. ἱπνόϊνοῖ ἴῃ {Π6 οχἰδύρηοθ 
Οὗ ρουὰ ; ΠΟΥ ΡΠΥ510.}, ἃ5 1 ὉΠΟΥΘ ὙγΟΥῸ ἃ). ΟΒΒΟΝ ΑΙ ἀμ ασουίπη. θα γθθη 
Ἰηα θοῦ ἃ11 ΒρΙῦ; θα τον], ὑπ 18. γοοοσιίποά λὲν ὸ λοῦπα!} οουγ80 οὗ 

18, 50 ὑμαῦ οΥ}} ψ θὴ ργοβοαῦ 18 ον ὑ0 θῸ ὀρροϑι ἃ ἴἰὸ ροοί. 

(2) Δ5 ἰο {116 βίπ5 οὗ γῆϑῃ Ο] 15 τίαν τοῦ κόσμου. (Ομ. Η6}». Χ. 4 

ΤᾺ Δ 68 ρχοριαὐλοη ἴον ἔμθιη : ΠῸΡ. 
11, τ7.. «ἀρχιερεύς.. εἰς τὸ ἱλάσκεσ- 
θαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 

[ουρίνοθ ὑμοῖὰ: Δία, ἰχ, 2 Π: 
ἀφιένταί σου αἱ ἁμαρτίαι. ΟὐἸηῃ. 
Οὐ]. 11. 13 χαρισάμενος τὰ παρα- 
πτώματα. 

ἰΚ65 ὑῃθη αν, ὈῚ Ὀϑσηρ ἔμ πῃ : 
1 ΨΦολ ἴἰ. 5 ἵνα ἄρῃ τὰς ἁμαρ- 
τίαςΣ ΦΟὨῺ 1. 20 ὁ αἴρων τὴν ἁμαρ- 

ἀφαιρεῖν ἀμ. ; χ. Υ1 περιελεῖν ἀμ. 

ἸΟΟΒ6Β Π161} τοὶ ἐποχὴ : ΔΡοο, 1. 
5 τῷ..«λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἁμ. 
ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ. Οοταρ. Ιἰοιῃ. 
Υἱ. 22 ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἀμ. 

ΟἸΘΔΏ565 1600 ΠἸῸΠῚ ἃ}} 51η : 1 Φο 
ἷ, 7 τὸ αἷμα Ἰησοῦ... καθαρίζει ἦμ. 
ἀπὸ π. ἁμ. 

ΒΆΥΘΒ ἴγου 5105 : δίας. ἱ, 21 σώσει 

απὸ τῶν ἀμ. 
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11. ᾿Τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμαρ- 
Π, πῃ ΒΈΜΕΡΟΥ ἘΟῸᾺ ΒΕΙῚΝ ΑΝῸ ΤῊΒ 

ΒΙΟΝ ΤῊΛΤ 11 15. ΒΡΡΒΟΤΟΛΙ, (, 
1--). 

Ἡδνίηρ ἀοα]ῦ τῖ ἢ {πὸ [Δοῦ οὗὨ β[η 
ἃηα ὑπὸ [4186 ρ]οὰ,. ὈΥ ψ ] ἢ δὴ ὁἢ- 
αἰδανοῦνβ 0 40 ἁΨᾺΥ 10} 108. βρη 1 ῃ- 
ἢΠολποθ, δύ Φο η ϑὑαῦοϑ 

Ι ΤΠι6 αἰν! γον [ΟΥ̓ 81} (0 .1,2). 
2 ἼἼΠ16 βίριι ὑναῦ {Π|Ὸ ΓΟΙΠΘΟΥ 15 ΘΠ ο- 

ἀπὸ] ἴπ ΔΩΥ͂ ῬΑΥΘΙΟα]αν οαδὸ (δ. 23-- 6). 
Τὸ ἢγδῦ ΒῈ 0 -Βοοι 0. ἈΠΒΟΥΒ [0 {Π6 

οου πο -ϑθα οηγο δ τ 16 1} γε] υΐοι (0 
ὑΠ|Ὸ ἰγαῦ ὕνγο μ᾽ Θὰ8 οἵ ποι (1. 7, 0), θα 
ἐῦ 1.8 ἢ ῬΥΓΟΠ δὴ ὗ αἸΒΌ ΠΟΥ ΟΒ5 Οὗ [ὈΥΊη, 
ἃ8. σΊντο, {Π|ὸ ΘΟ ]οῦΟ. ἈΉΒΝΟΥ ὑὸ [10 
ῬΥΟΌΪΟΙΝΙ γαϊδοὰ ἴῃ 1. 5--τιο. ΤΊΙΟ ἃ 8- 
ΒΆΓΙΠΘΟ ΟΥ̓ Πτὸ ΠΟΥ ΊΟΠΟΝΑ Οὗ 51.  Π ὴ 
σοθοα ψιλὰ ὑπὸ ἴμποῦ οὗὁὨ 15. ἘΠΊ νΟΥ- 

8} ΠΡ ]δ Ἰολ δοῖπὸ (0. ἀπά θυγΐο 
108. Θ᾽}. [ἢ ογάοῦ [0 γοογὸ ὕΠ0 Ἰαϑῦ 
ΒΘ] ΔΠΟΟ ΟὗἨἁ Ββιρρογῦ ἴον 5.0} δ} 
ουγον, δῦ Φό]. δον. πὖ 0 μπὰ- 
ἴᾳγοὸ Οὗ {ΠῸ ΤΟΙ Υ [ῸΥ 51} 18. Βι10 ἢ ἃ8 
ἴ0ο τυ͵0 20) 0ϑ8ὺ ΒΟΜΟΓΓΆΪΥ ἴο 
8.1 ΤτΌηλ ἃ}} 810 με ἴο [6] ὑΠ 6. 
ἴο ἀνοϊά 10, 
ΤΪβ Θομηοχίοι 18. ῬΑΥΘῪ ἱπαϊοαίαᾷ 

ὉΥ Αυρυπίῖνο : Μίαϊο Υἱβ ΘΗΒΒῸ ΒΟΟΌΓΙΒ, 
80 ΠἸοἱῦα οδίο. ΕἼ ΔΟ] 18. δηΐπι οδῦ οὐ 
}υβίαβ αὖ ἀϊ]υαῦ πο 5 ἀο]οὗα, ποϑίχα 
81] ΒΘΙΏΡΟΡ 0] ἀἸΒΡ]1Οθ88. οὐ ἡλίου 
ἀοπθο ρογἤοίαγιβ. [ἀθ0 χα βοαχαϊαγ ὶ 
Με ἰλοίξ ηιδϑὲ, ἄς βορδο ουὐδὲϑ τοῦ γι0γ} 
γεζορίϊ. 

Ι, 7.6 αἰδοίη γοηχοαν 70)" εἴη 
(11. 1,2) 

ΤῊῈο [ποὺ οὗἉὨ 81} 8. βοιῃθυ πρ Ὑν 16] 
᾽ϑ ᾿ΣΓΘο  Ο ΘᾺ 016 ἢ οὐ ἀμ {πππ- 
[ἃ] ἴῃ ΘΟΠΒΘΑΊΘΠΟΘΒ. Γαΐ508. ὑΠ|0 απ68- 
[08 οὗ ργυρἰυαυΐοιι ἀπ πιοιϊαύϊοιν, 
ΠΟ, ἢὉ ἸΔῪ 6 δοϊκοά, 18 ὑναῦ ἔογρίνο- 
0588, ὑμαῦ οἰοαμ δῖ, ΔΙΥΘΆΑΥ͂ ΒΡΟΚΘΩ 
οἵ (1, 7,9), Ὀγοιρ]ὺ ἀθουῦ ἡ 1116 ΒΟΥ 
ἷθ ρίνοιι ἴῃ 6 Βα πη Ὑ ἀθβου ρὑΐθη 
οὗ ΟἸ ιν βῦ γγουκ, Ομ τίβῦ 18 ἃ ἀῃίνογβα] 
ὈΓΟΡ υἱαυΐοη [ῸΓ 5[8; ὠμὰ Ηο ἰ8. δὴ 
δανοραῦθ ἴον ὑΠ6 ΟἸγουϊδη, ΗΘ [18 
ΔΟΟΟΙΠμ Βη6α ἃ ΜΟΥ οἢ ΘΑΥΓἢ ἴον 8}: 
ἢ ͵8 Δοοοι ἰϑϊης ἃ ΜΟΥΪς ἴῃ ἸΘΆΥΘΗ 

ἴον ὑϊνοϑοὸ ἁἢιὸ ἃγὸ ππὶτοὰ πὶ Ἡΐηι. 
Ἰοῖ ἴῃ Ῥογβοὴ (γρψμου8) ἀπ ἰπ 
ψΟΥΚ (ργορίἐαϊἑοη) ΗΘ 18 δυϊοά ἰὸ 
[16] {Π6 ΟἹ θΟ Ὑν 0} ΟἿ ΠΟΟΘΒΑ τ 085 
ΤΟΧ]Ϊο. 7686 ὑποιρ] 8. ἃγὸ ἐγτοαϊοα 
ἴ ὑΠ0 ἰῆνοῦβο ογάθν, ὈθολαδΒο {Π|0 ἃρο- 
5010 ΔΡΡΥΟΔΟΙΙΟΒ. 0116. Βι γοοῦ [τολὰ {]ι0 
5᾽1ο οὗἉἩ ὈΟ] ον οΥΒ (106 λατο), 

[0 18. θη ΙγΘΘΥ ποι οα ἐπαῦ 
ὑΠπ0 {τ μοι (1. το, 2166 ἀαδὸ Ἠοὶ 
δ μοι) 18. ποῦ ὑγοαίσι! ὌΧ ΘΟ] ἃ5. ὑπ 0 
ὕνγο ΤὈγο, ΜΟΥ ΙΟΥΥ͂ νου ἀ πᾶν 
ΤΟ] ΠΟ ἃ ΟἸαπ5οὸ. ΔΒ ΟΡ ὅθ {]16 
ἀΝΝΟΥΟ. ἐ06. παδα γιοῖ δἰη πο, δῦ 
01}. μΪα]νῦ, ΤῸ ὀχ ]0, Παγ 6 60ῃ- 
ὑϊηποά: εἰ νὸ δἷι.... δῦ ἢθ ΒΕ ΙΝ ΚΒ 
ΒΔ θ ΠΥ Ὅν γΟΡΆΓ Δ σ 51 ἃ5. ἃ 
ΠΟΥ] οἰομηοιῦ ἴῃ πὸ Ονἰϑύνῃ ΕΠ |  ; 
ἃ(ἰ πογοίογο ΠῸὸ οἰ ρμῸ8. 0η0 τη0ἃ0 
οἵ θα! ἢν 0πῸ βυυ]οοῦ,. οἴυγο 
[ον Πρ ἢ {116 μοῦ οὗὨ βἰι, ἃ5. ᾿πἀοοὰ 
Ῥᾶχὺ οἵ ἴ1π|οὸ θο] ονου ΒΒ οχρουίθμοο ὅο 
{110 Ἰαϑύ, 0 ἀββουίϑ ὕ0 οὐ οἵ ἢ)» 
ρον, Μ Πἶοὶν 15. ΘΙ Θββιοθθ, Τ]}8 
15. {16 δηὰ ; πὰ ον ἰἔ 10 ολμηοῦ θῸ 
βαρ ὈΥ {πὸ θο ον ου 8. ἤοσῦ ἀπ 
αἰγοούϊγ, ἰῦ ὁ θῸ σα θ ἃ Δπγοὰρἢ {0 
αν οαν ον. Ταῦ αι] οὶ 15. ὑγὰθ 
οἵ 0})}0 μεϑὺ (1, 0) 15. ἔγαο ὑμγοισΠονῦ. 

Ι. τεκνία μου] Μίϊοίδ ηπ6ὲ Ὗ. γηγ 
ἐπ ελἰ μάγου, 'ο ἴυσ ἀἀορίθα }ὴ 
Ϊ. 7, 9 ἰϑ μη ροα [ὉΓ ὁπὺ πι01Ὁ ἀἰγΓθοῦ 
πα ρουβομ}, 16 ὑπουσὶ οὗ 5]. ἃ8 ἃ 
ΤΘΔΠΠΟΥ [Ὁ ΘΟ ἢ ὁπ0 πιόνο8 00 ἀρΟΒΙΪΟ 
ἴο ἃ άγο88 νυ {Π|Ὸὸ αὐτποϑῦ ὑΘ ΠΟΥ Θ55 
{ο86 ὕο ΜΠΟΠὶ 10 δύ ἴῃ {}10 ΤΘ]ὰ- 
(ἴοι οὗ ἀιύ ον, ΤΊΘ 1010 τεκνία ὁ0- 
ΟΠ 5 ἴῃ «{ο}}} ΧΙ], 33 διὰ ὁ. 1], 12, 28 ; 
111. 7, 18; ἰγ. 4; ν. 21 ((!]. ἱν. 10 τεκνία 
μὸν ἰδ αἀποογῦύαΐη), 16 [Ὁ}} 6010 τεκνία 
μου ἰϑ ἴαμα ΟὨΪΥ ΠΘΙῸ (6. 11]. 1ὃ 18. ἃ 
ἴμ|50 τοδί). Δ σοι η ΥΥ ὁ. δῦ 
Το Β α8ὸ οὗὁ ὑπ ψυτὰ 18 μίνοι ὈὨΥ͂ 

{16 8.ΟΥὙ (μῦθος οὐ μῦθος) οἵἨ {ιο 
γοαμρ Κοῦθον (πιβ60. Δ, 25. 111. 23). 

ταῦτα γράφω] ἐλι96 ἐλίηρϑ 7 τ» 16, 
ποΐ ΟὨΪΥ 411} (πα μα8 θοΘὴ αἰ γΌΔαΥ βαϊα 
88 ἴο {ῃ6 πᾶνατο οἵ αοἀ ἃπὰ 88 [0 (0 
τοϑ] ἐγ, ὑπ0 παίατο, θὰ (ἰο ἰδοὺ οὗ δῖπ 
(ὦ. ς-πστο), Ὀαῦ, Δ8. ἵ, 4, }} {πα 18. ργο- 
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τητε. καὶ ἐάν τις ἁμαρτη, παράκλητον ἔχομεμ πρὸς 

βοηῦ (0 ἐδ πηϊπά οἵὗὨ ὑπ ἀροβί]θ 45 {}|0 
Βα Ὀδίδηῃοο οὗ ἰι15 Ἰούύον, ὑποιρ} ἱπαορα 
ὑῃ 9 ῬΓΘΟΟΑ ηρ᾽ βθούϊοι ἱποίαἀο5. ἃ ὮΥ 
ἱπιρ]ϊοαὐίοη. 

ΤΊο υ80 οὗ ὑπ βἰῃρΊ] αν, 7 τογ 6 (το. 
, ὃ, 12, 13, 14, 21, 26: ν. 12; 601}- 
ὑγαδύ ᾿.. 4} [ὉἸ]Ο "8. ΠΓῸ.} ὁ ΠΥ ἀθὰγ 60}}}}- 
ἀτοη.᾽ 

ἵνα μὴ ἁμάρτητε] κιὸ ἠρΉ ροσοοίϊϑ Υ͂,, 
ἐμαὶ γὸ τα οὶ οἴη. 0 ΡὮΉΓΑΒΟ 
8. ΔΌΒ0Ιπἴο. 1}ὸ ὑμποιρ]ῦ 18. οὗ ὑπὸ 
Αἰ Προ δοῦ (ἀμάρτητε) ποὺ οὗὨ {᾿| βίαϊο 
(ἁμαρτάνητε) ; Διὰ {116 ἴθη86 18 ἀσοἰδῖνο 
ἀραϊηϑὺ ἴΠ0 ἰάοα ὑαῦ [16 ἈροΒῦϊο 18 
ΒΙΠΙΪΥ πναγηΐησ 19. αἰδοῖ θ᾽] 08. ποῦ ἴο 
ἀὐᾶνν ΘΟ ΓΑ σΘΙηοηὗ [Ὁ ἸΙΘΟΏ ΘΟ [ΤῸΠ} 
{Π0 ἀοούγ!] 6 οὗ ΟΥρΊνομΟϑϑ. ΠΣ ἀΐη} 
8 ὑο γγοάποο 0016 οὐ ] οὕ 658 οὗἩἨ {Π|Ὸ 
ΟἸιυ δῦ ἶκο Ἰἴο (, 6). 

17)ὸ ἀμἔθγοηεο οὗ {Π|0 Δ0}, πα Ῥ1ΌΒ. 
60). ἴῃ σομποχίουῃ. νυ ἱ ἢ} ἵνα 15. νν 0} 
1Ππεύγαύοα ὈΥ ΨΦ0} ν. 20, 23; Υἱ. 2δ ἢ 

καὶ ἐάν τις... οἴ οἱ δὲ χιεΐᾳ Υ΄,, 1.6, ἐὰν 
δὲ καί, οἱ χιιΐβ Ατπιρ', απα ἡ αην... Ἴιὸ 
ἀφοϊαγαίϊοι οὗὨ {ὑ{πὸ του αν ΤῸΥ 8ἴῃ. 5 
γνἰαοοὰ 48 γμαγὺ οἵ {Π|ὸ πιαΐι ἀθοϊλατι- 
(ἴοι οὗ δύ ΨΦοῆη. [Τὺ 15. ποῦ βοῦ ἃ8 ἃ 
ὀοπ γαϑὺ (1. 7 ἐὰν δέ), ΠΟΥ ΒΙΠΠΡΙΥ ἃ8 ἃ 
ῬΆΓΆΠ16] οἴαιβο (1, 9 ἐὰν ὁμολογῶμεν) ; 
θυῦ ἃ8. ἃ ΘΟ. Δ] 0115. θΪΘΟΘ6 οἵ {{|ὸ ὁ)Ὸ 
πθήδασθ, Ηοτο ἄρα {Π6 {ποι} 18 
οὗ {Π|Π0 βἰποῖθ φοῦ (ἀμάρτῃ), ἰῃο ὙΠῸ 
Π0 ὈΟΙΙανΟΥ ἸΔΥ ὈῸ οὐὐγο ἀραϊηϑῦ 
{0 ἔσιιο θοῦ οὗὁἨ 118 [π|ὸ (1, 7), ἃ8 
σοηὐναϑίοά μιὰ {ἰὸ Πα ἢ] βὐαΐθ 
(ἁμαρτάνει [Ϊϊ. 6, 8, 9; ν. 18), Νού]ιηηρ 
5. βΒΆ1 ἃ ἢ ΟΠ0 αἰγοούοη ΟΥ̓ {ΠπῸ οὐ ον 
οὗ ἢ ῬΟΒΒΙΘΙΠΟΥ οὗ ἃ ΟἸυἰσυδῃ [19 
δούια ἢν 5. Π] 088, 

1116 οἰαθρο οὗ οοπρίγποιίϊου ἴῃ {116 
ΒοηύοιοΘ 18 του 06. δῦ Δοὶῃ 
ψγῦοα 7 αῊ ΟἿ 6...166.... δα ποΐ ἐ 
γ6 9γ...ψ6...,.. ΠΟΥ χοῦ Ζ᾽ τοῦ οἴη... 
100...0Γ Δ αν Ο216...ἢ8.,..,) ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΓΡ 

ὑο υγἱησ οαὐ {110 ᾿πα νἀ} ΟΠΔΥΔοίΘΥ 
οὗ Ὦιο οἴομηιοθ, δὰ ἴμϑι ὕο ΒΏΟΝ [λχαῦ 
Ἰο ᾽ξ βρϑακίηρ οἵἉ 9 ΟἸιν βυδῃ ὈΟΑΥ 
ἢ τοῖν 6 ἰάθη θ8 ἢ ΠΒΘΙ ἢ, 
απ ἰο νηοῦ ΟἿ ΒΒ. ῬΓΟΙἾ868. ΔΓΘ 
ΒΒυΓθα, ΤΗΐδ ἱβ ἴΌΡΟἷ]ν ρΡοϊηΐοα ουὐ 

ὈΥ Λιυραδύϊηο ; Νοη αἰχιὶῦ λαξοίϊ8, ΘΟ 
φῃο, μαϑοὶὶα αἰχὶῦ, πος ἰρδηι Οἠγίϑέμηι 
μαδοίὶς αἰχὶῦ ; Βοα. οὐ ΟΠ γἰβύπιη ροϑιὶῦ 
ΠΟΙ 86, οὗ λαδογπν αἰχιῦ πὸμ λαδοέϊφ. 
Μαλ 856. ῬΡΟΠΘΥΘ ἴῃ ὨΠΠΠ]ΘΙῸ Ροοοα- 
ἐουύ. αὖ πα θογοῦ ἀἀνοολύιη ΟἿ» 18- 
(χη1 αι ΡΟΠΟΥΘ 56 ργῸ ΟἸγἶδβῖο ἃᾶνο- 
οαύπι. οὐ ἰμνθηνὶ 1 θ ἀλη πο 
ΒΌΡΟΙ 09, 

ἔχομεν] 18 ἢατο ἃ8. ἃ αἰνίηο οἱ ἔν, 
Οὐολρ. 11. 23; γ.12; 2 40] 1ὴ 9. 

παράκλητον) α(ἰξολαίμηι Υ.,) αἢ αὐ- . 
φοσωΐο, Τα 5. Ἰὸ απ ογη υρογ- 
ἴὴρ οὗ ῃ0 αὐ ἀπ ᾿ὑμο  ΒᾺ Ν᾽ οὐ- 
808 ἴῃ {}}}8 μἱδοο, ἃ ἃ 18. ὩΠ6Ὲ0Β- ᾿ 
ΠΟΒΆΡΙΥ οογγοοῦ, ΔΙΌΠ Ομ ρῚν πὸ ὐὐθοῖὶς 
ΤᾺ ΠΟΥ ρΊνο (ο 1, 8. 1π {16 (05Ρ6], ἃ 
ἀοίνο βθῆβο, “ Θομ βου, “οομλοΥύον, 
Οἰνεἶϑῦ ἃ8. Λάνοοιϊο μἱοιθ [Π6. ολπΒο 
οὗἩ ὕϊιο Ὀο] νοῦ ἀσαϊηδῦ ἷ8. “ ἀοοι βου ἢ 
(κατήγωρ ΔΡΟδ, ΧΙ], το ; οὐ. ζοΟἢ.. 11], 
Ι; ἀντίδικος 1 Τοῦ. ν, δ). Ιηῃ {μὶ5 

γον {Ππ|07) “οὐμον Δεϊνοςαίο᾽ (Τοϊιη χὶν. 
16), ὑἸἸὸ δ ρίνιῦ οὗὁἨ ΟἸιν δύ, 1οἷι (οι. 
Ψ11|. 26, 2.4). 
Ὁ. 6 ϑροοῦ οἵ {πὸ Ααἀγοοαίο οἴ οο 

γᾺ8 ΤΟγοθλάον οα ὈΥ̓ ὑπ οαύγαποο οὗ 
{πὸ Τρ ΓΓοδῦ ἰΐὸ ὑἰο ΠῸΪΥ οἵ. 
1Π01165 οὐ ἅΠπὸ ΠΥ οἵ Αἰὐομποῃχριλῦ 
(Η6}0. ἰχ. τα Πἶς 24 ; νἱ]. 25). 

ΕῸΥ {π6 πιοδηΐης οὗ ὑπ ὑθυα παρά- 
κλητος ἴῃ {|6 (1ο800] οὗ δ Φοιη (Χίν. 
16, 26; χν. 26; χνὶ. 7) 800 ποθ 01 
χῖν, τό, 

[0 ν}}} 6 πούϊοοα ὑπαὺ ἴῃ {1Π| 6 δοπ- 
ἰοχὺ οὗ ὑΠ0Ὸ γα ΒΒΔρΡῸ ἴῃ Ὑγ} 10} 116 Πονὰὶ 
ῬΓΟΙ 805. “Δηούμο Αἀνοσιο’ (ψ0]1 
χὶν. 16) [6 βοίβ [σὰ] 118 οὐ δά γο- 
ΟΔΟΥ͂ (χίν, 12 1. 
Αὐροβηο ΔΌΡΙΪΟ5. 116 Ἰαραὶ ἸτηΔ6Ὸ 

ἰπ ἃ θυ κῖησ ῬΑγΔ ΟἹ : δὲ αἰϊααδιᾶο ἴῃ 
ἢ γιὰ ΘΟ 6 56. ΟΠ]0 αἰβθ 1. [25 
Ἰηριδο Οἱ 0 μοι], ΘΟΒΙΙ ὑὑϊ ὑθ 
γονΡο οὐ ρογ 118. ΟΒ 1 

ΤΊιΟ γοΐθγθποο ὑο {6 Αἀγοοσαίθ ἴπι- 
Ῥλοβ ὕὑνᾶῦ Ὦνο ΟἸυϊϑυ αι οα Ὦϊ8 Ῥαγὺ 
λιὰ8 ΘΙ οούχΑ}Υ βοιρ!ὺ ΠΠῚ5. ϑρΡ. Τ}}}8 
18. βϑυμηθάὰ, δηὰ ἰηάϊοαύοά ὈΥ {ἢ 
ΟἰΔηρ9 οὗ ρούβοη (εσ6 ΟΠ νἸϑ δ 5 δλαῦθ). 

πρὸς τὸν πατέρα] αρμα ρμαΐγθηι Υ., 
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τὸν πατέρα ᾿Ϊησοῦν Χριστὸν δίκαιον, "καὶ αὐτὸς 
αὐ ρμαΐγογι ΛΑαυσ. (αρια ἀοιγγι ραξγοηι 
Τονῦ.), εὐ ἐμ Δ αΐδογ, ποὺ ΒΡ ὶν 
ἴη ΗἸΒ Ῥγθβθῆσο, Ὀαὺ ὑαγηρα ἰοναγὰ 
Ηΐη, Δἀἀγοβδίηρ ΗΠ ἢ τ] 0} σοηὑϊηπα!] 
ῬΙοδαησ8. ΟὈιηΡ. 6. 1. 2; Φόολα 1, 1. 

ΟἸιῖϑὺβ Δαάνοομον οἵ τηλ 18. δ)ἄ- 
ἀγοββεοὰ ἴο ἀἀοὰ ἴπ ὑδιαὺ τοϊαὐϊοη οὗ 
ΕΟ ουουα ψ οἢ ᾿ὰ8. Ὀθθὴ {ΠΥ το- 
γϑα θα ἰπ ὑΠΠ0 ὅθ) ψν ῃ0 ἢΔ 8. ἐμ κθῇ ὨΙΔῊ - 
Ἰιοοά ἰο ΠῚ ΠΙ8ο} (πρὸς τὸν πατέρα ποὺ 
πρὺς τὸν θεόν). 

(ὉΠ10.. 1. 2 ἦν πρὸς τὸν πατέρα ; Ἷ. 3 
μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐ- 
τοῦ ; ̓ὶ. 14 ἐγνώκατε τὸν πατέρα; ἰἷ. 15 
ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ; ἰἷ. 16 οὐκ ἔστιν 
ἐκ τοῦ πατρός; 1. 22 ὁ ἀρνούμενος τὸν 
πατέρα καὶ τὸν υἱόν ; 1ϊ. 23 ὁ ὁμολογῶν 
τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει; 1. 24 ἐν 
τῷ υἱῷ καὶ [ἐν] τῷ πατρί ; ἰἰϊ. 1 δέδωκεν 
ἡμῖν ὁ πατήρ; Ἰν. 14. ὁ πατὴρ ἀπέσταλ- 

τς τν 
Κέν τὴν υἱὸν. 

[ἡ ΘΥΟΡῪ οὐ86. {Π||8. ΒΡ 6018] σΟΠΟΟ}- 
ὑΐοι ἴα. πηρογίαην [Ὁ 16 {]πο58. οὗ 
{Π|0 σι οὗ, 

Λῃᾷὰ οἷν {Ππ|ὸ οὐπον 5116 τηδληλ Λανο- 
οαΐθ 15. ἀοβουι οὶ ὈΥ ὑπαῦ οοιηροῦμ 
ΠΔΙΩΟ υὐόκεις Οὐ" ἐπί, ΜΠ ΟῚ ῬΡΟΒΟΙΝ 
Πὰι ἴῃ ΠΝ ΠΟΥ Πα 180. 45 {Π|Ὸ 
ῬγΟΠ 50 αν οιν αὐ Καἰὴρ οὗ 118}}- 
ἰηα, {6 δου ΟΥὗὨ τἸπλῃ, ἃη {πὸ δον οὗ 
ΤΠ) νὰ, βου Λάἀάιυομλ] Νοῦο ὁ) 11]. 
52. 

δίκαιον] ἐθ6 γἱηΐίσοιιϑ, ΤΠ δὐ- 
76οἰϊγο ἰβ ποῦ ἃ βρο ορί (ποῦ )ῦ 
ἸΠΔΥ 5. γα Ιου ν Ι. (( οί ἃ8. [10 15 
ἩΙσθοουΒ ᾽) ὑπαῦ σπαγδοίογ βύϊο ΟὗἁὨ {116 
Ἰ,ογα ψ] ἴοι σίνοϑ ΘΟ ΟΥ ἴο 115 δὰ- 
ὙΟΟΘΉΟΥ͂ Οὗ 1}. 

115 γοϑίβ (560 ἴο βρϑακΚ) ποῦ οἡ {Π18 
Τλλντηο παῦαγο ἃ8 ὅοι οἵ (λοά, ἰνιῦ οἱ 
ΠῚ ατηδα Οἰδγιοῖον (ΘΟ. 1 Τ᾿ οὗ, }}}, 
18). 
6 πὰ ΗΪμλ801} Κι} {]1οα ἀπ α μ]οααα 

ἴον {π6 []Π]πϑηΐ οὗ ἐμὰῦ ἢ ]ς ἢ 18 Τρ ῦ 
δοοογάἀϊηρ ἰο ὅλιὸ Ἰυϊοϊιοϑῦ ἃψ. ΠΟ 15 
ποῦ δἃῃ λαἀνοοαῖο Μ}10 Μ]Β]ΙῸ8. ὑο Βοὺ 
ΔΒ]. 6 189 Ἰανν Ὀὰαῦ ὕο ΟΔΥΤΥ ἰῦ ουὔ ἀπά 
ΔΡΡΙΥ 1, 1 Ηΐμ ὑμο Ἰάοα οὗ πιδημοοά 
ἢλ8 οδίαϊποα 15 Δβοϊαύο πα ΒΔ ΙΟΗ, 
8η4 ἴπ ὑπγη ΗΠ ο]αἰπη5 παῦ {116 νἱγύτιο 

οὗ {115 βαιβίμοϊίίςοη. θ6. αχίοηοαά ἔυ 
4}} ἴῃ [0 Πο 51} νον ΠΙΜΙΒΟΙΕ, 
Τὸ τὶ σ]ιδοουβηοιβ οἵ (νυ δῦ ἃ 5 Ὀ1Ὸ- 

βοηδοιὶ ἸΟΥῸ ΔΠΒΤΟΥΒ 0 {Π 0 Τρ ὔοοι8- 
π058 οὗ {Π0 ΠΟΥ Ὀγοισ νυ ον ναγὰ ἰὴ 
1. ο: 116 ἀΟσΟΙ 1510 5 ΡΟΓΙ͂ΘΟΌ 4}} ὑπαῦ 
15. βοὺ Τογὐδι ἴῃ ὑ}ὸ γονοϊαθίοι οἵ (ΠῸ 
Κα ουΒ. Ναύιγο, ΠῪ {{π|8. τἱρ!θοοι- 
ΠΟΝΝ ΠῸ ΠΠΠ]8. ἴῃ ἰοῦ {Π6. σομ ἀ  ἴονΒ 
Ί ἢ ὑπ 0 ΗΟ] ΥΙοϑῦ ἈΔΠ]1οα ἴῃ ἀγμν- 
θυ]. Οὐμρ. ΠΟ. νῇ], 26. 

ΤιΘ ὑἱοιιρὶῦ οὐ γὴ  ἢ ΘΟΙΒΠΟΗΒ ἃ8. ἃ 
αἀἰνίπθ αὔτ αζο ΠΟ] οη 5 Ῥοοα ἰΑΥΪΎ ὅο 
δῦ ΦΔολ : Φολ Χν}. 29 πατὴρ δίκαιε 
ΟἾνο; 110 20; ἢν. 7. Οὐ}. Ινοιμ, 1. 
260. 

ΝΟΙΠ Πρ 18. ΒῈ 11 ΟΥ̓ {Π0 Ἰηλη ΠΟΥ οὗ 
ΟἸιυβυβ. υἱολάϊης : ὕπ0 ἷν ἃ παθή]οοῦ 
ΠΟΥ Ὀσγομὰ οὐὐ ρτοϑθηῦ μόνοτη, 1 
18 ὁ ουῖν ὑπαὐ δῦ Φ 0] ΤΟΡΓΟΒΘΙΒ 1 
5. ὕπο ἀοῦ οἵ ἃ αν θπ 501}} νη 
(Π0}. νὶ]. 25) πὰ ἴα ἃ νην γοϊτοιι 
Ψ1Π ΗΠ ρου ]ο, ΠΠῚΞ νον ἔοι" ἀ]ιθιὴ 
ΘΟ ΔἸ Π1ΟΒ το ἃ ἀπ] ν᾽ ΠῚΒ ΘΆΥΌΠΪΥ 
᾿πἶῸ (1,6. χχὶϊ, 32.. χχὶ, 34; Φ0.}}) ΧΥΊ]. 
24), ὑπόοῦσῖν τὺ σομ 1085. οὗἨ 10 ΔΓῸ 
οἰ ηρ  α, 10 15 50} ποῦ ΒΟΥΒΟΠΔΙΠΥ͂ 
ἴπ {ον θα, ἀνὰ ποῦ οὐἱγ ΟΥ̓ ὑ0 
πποχ πδύοα απ θγον]  ΡΟΜῸΥ οὗἉ 
ΜΠ Ὁ ΠῚ μὰ5 οπσὸ ἄπο, ΠῸ {ΠΠπ᾿}- 
ΒΟ] ἔ ὑπὸ ἴον ΠῚ ρόομο {Ππ|᾿ νἰγύπο οὗ 
{0 νι οὐἹκ ψ]ΐοῖν ΠῚῸ Δοσοι δ ιοιὶ οὲ 
ΟΔΡΟ]Ι, 
βοο βνβ ΝΟ]: σοῖο ΕἼΠῸ 

γγῸ Βομλἶπ Ἰ ον ΟΠ ]ΠαγῸ οὐῦ ἀρπὰ οὐ- 
ὐοσ. Πα ὍΣ. 56. ἸΡΒ11}} ΠΟΠΉΠΘΙ 
ἀομομδύναγο ; οἴχαο υγῸ πιὰ ἢ δ- 
ὑπγὸ ΓΟρΆΒ56. οὔ οὐμκίο πα θιγα πηι 1 
αἰνι αὉ15 δὰ σΟΙ δ 0 ΒΙΙΚΟΘΡΙΒΒΟ, 
ΔηζοΥρο αῦ οὐσὸ φγὸ ΒΟ} 8. ΠΟ ΒΔ 
ποι νυρο βοα μυκογαϊίομο, χαΐὰ αὐοιὶ 
ἀλιπαγο ἴῃ οἸ6ο 18. πο] αἱ βαβο ρθη 40 

ΒΘΥγαν , 
2, καὶ αὐτός... οἱ 1999 Υ΄, σηαῖ “0, 

οὐ ταῦμον, ανά Π6. 1{ἰπι80}} (Μαίυ. 1, 
αὐτὴ. Τὸ ρίαν γοηθαὶ ΘΙΠΌΓΟΘΒ 

{πὸ ἀπουρλὺ οὗ ὑ}ὸ ΟἸΠΟΙΟΥ οὔ Ον1δ0 8 

πἀνοολου 88. “τὶ οου ΠΘ γ}}0 

ΡΙθα 48. οὐ οΆι180, Βαν]ΩΝ [1816 {πὸ 

(ἀἰοβυηΥ οὗὁὨ π)δῃ, 15. δῦ ὕ0 ΒΆΠ)0 (10 

“--““ πρὶν 

---ε 
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ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τών 
) . «“ “- ἐ 

ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου. 

“2 ἰλ, ἐστιν ΒΟ; ἐστ. ἱλ. Α νῷ. 

{6 ργορίἰαοη [ὉΓ οὐν 5ίη8, ΟὈμΙΡ. 
Ὁ. 25; 6. ἷ. 7; ἱν. το, το (3 Δοΐιπ 10); 
Φόη 11. 25; ἷν. 44; γ. 20; νἱ. 6 (χἰ!. 

᾿ 40); 1 Ρεῖ, ἰϊ, 24. 
ΤῊΘ Ἰάοι5 οἵ “Δάνοολου ̓  ἀπ ὁ ῥγο- 

Ηἰ δῖοι ᾽αΥ6 ἀἰβυϊηοῦ, αἰνὰ γοῦ 1 Οἷαϑο 
ΟΟΠΠΟχίοη, 1710 ἰοῦ {ΤΠ 8Π65. (ἢ). 
Ῥα818 οὔ {Π|ὸῸ ἰουοῦ: {Π0 Ἰαῦτο ἰἜΒ 
ὈΠΙνΟΥΒΆ], 16 00 ΤΟΥΙΟΥ, 80 ἴὰΥ 
8ἃ8 1 18 γουοι]οά, 15. ὁχογοϊβοα ἴον Ὀ6- 
ΠΘΥΟΒ. [Ὁ 18 ἴο Ὀὸ πουϊορὰ [ΤᾺΠΘΥ 
ὑπαῦ 116“ Ῥγυρὶυαθιοη" ιὐβο 1 18 Βρυϊκοη 
οἵ ἃΒ βοιῃοῦμ!ην οὐ γμ Πν να] (Μ2]ὸ 18) 
δα ποῦ ἃ5 ραϑῦ (16 τσαϑ; οοιλρ. 11}. τό 
τὴν ψυχὴν ἔθηκεν). 

ἱλασμός  ργορι(ἑαἰϊο Ὑ,., α ργορΐ- 
ἐϊαίἑοη. Ουϊμρ. ἱν. το. Τ7]ιὸ [ματι 
ΤΟΙ ΟΥσ 8 ΓΘ απ ϑ 1} }} 7 ΠΙΠΊΘΓΌΙΒ. 
1βοϑί4ὁ8. ψγορίμαξο 10} φγονα θά, 
θσογοίδο, αδργοοαΐίο, ρέαοωϊο ἈΓῸ 
Τουηα, ἀπ αἸ8βὸ 6116 νοῦθὰ] το ἀοΥρ8 
(2986) θαογαΐί, ἐμίογ μοί, ροσέμέαξ 
770.... Αμὰα Απρτιϑύϊηο [8 1 ΒΟΙῚΘ 
ῬίαοοΒ ργορι αίογ, ΟἸγὶϑῦ 16. βαϊὰ ἰὸ 
ὯὈ6 ὕπο “Ρῥγοριυϊαυϊοπ᾽ αἰνὰ ποῦ ΒΠΩΡῚΥ 
ὑπ0 “Ρτορὶὑἰαῖον" (ἃ5 ΗΘ 18 ομ]]οᾶ 
10:6 “δανίοιγ᾽ ἱν. 14), 1 ΟΥ̓ΔῸΣ τὸ 
ΘΙ 856. ὑπ6 ὑπουριῦ ὑμαῦ ΗΟ 18 
ἨλΒΟΙ᾿ ὕπο φγοριυϊθονυ οἰουῖνς ἃΒ 
Μ6]1 ἃ ὑ᾽ὸ υγίοβῦ (οορ. ἴλοιι. {1}. 25). 
Α ριορίθαϊον πιϊριῦ τὰλκοὸ ἀ80 οὗ 
ΠΙΘ8}}8 οὗὁἨ ργορὶυἱαυϊυι οα βὲ4ὁ Ὠϊ 56}, 
Βαυὺ ΟΠ ινῖϑὺ 18. οὰν ῥχορὶ  ἰδίΐϊοι, ἃ8. ΠΟ 
ἷϑ “Οὐ 1Π 0 ̓  (Οὐ). 1, 4), οὖν “τὶρΐο- 
ΟἸΘΏ6ΒΆ, Βα οὐ Ποαύϊοη. ἃ το θρ- 
ὑϊοη ἡ (1 ΟοΥ, 1. 31). Ηθ. ἄοεβ πού 
ΒΙΙ ΪγῪ σαΐάθ, ὕθδοι, χαϊοκοη : Ηθ 18 
0 Ων, ὑΠ6 Τ σαν, ὑπ6 [6 (οῖη 
Χὶν. 6). 10 [υἹοννα ὑπαὺ ὑΠ 0 ΘΙ ΠΘΔΟΥ οὗ 
ΗΒ νοῦ (ὺγ (Π6 ἱπα νἀ} ἀοροπα 8 
ἘΡοη [6] ον 8] ρ ψ10}} ΗἾ. ὅδθο Αἀ- 
αἰ οπαὶ Νυῖθο. 

Θυΐ μοῦ δυμῃηδηϊαΐθηι ἱπέθυρο ἰδ 
ῬΤῸ ποΌΪβ δρυὰ Ῥαΐγραι ἰάθη ρον ἀϊ- 
νἱηϊθαΐομλ ρυορὶ θἱαῦαγ ΠΟ 8 πὶ ΡαγΘ 
(βεᾶς αὐ ἐος.). 

μόνον ΝΑῸ νῷ : μόνων Β 1ὴη8 [86. 

περὶ τῶν ἀμ. ἡ.}] }7 ροοοαξ 8 Ὧ08- 
ἐγὶβ Υ., ροοσαίογ τη, ῃ δέχου τα Αν., 
7 οὐ δίπ8. πο ρυϊνι! ρὸ οἵὗἨ ΟἸγ}8- 
ὑϊλη5 (ἡμῶν) 18. πούϊοοα ἤτϑῦ,. Απά [0 
ῖ8. παύαγα! ὑπαῦ ἰὼ ὑΠ|Ὸὸ ἤγβυὺ οῶβθ {110 
ΒΓΟΒΒ. 18. 1 οἡ “ Β8᾽ (περὶ τῶν ἅμ. 
ἡμῶν) ἃπὰ ἰῃ ὑ}10 βαοοῃά ολ856 ὁ ὁ Οὐ ἢ 
(περὶ τῶν ἡμετέρων). 
ο φγοριυϊαθίοι οὗ ΟἸιγιϑὺ 18. ἸΘΤῸ 

ἀοβουι οι 48. Ὀοϊηρ ὁ [0 1,᾿ ἴη {Π6 πιδΐ- 
ἴον οἵ (περί) ΟἿ 8[.8 (001, δ ἽΒ2), 
θα ποῦ ἃ5 “ἴη ὈΟΠΔ] οὗ 8’ (ὑπὲρ ἡμῶν). 

οὐ π. τ᾿ ἡ. δέ] Το ράγύλο]ο (δέ) ἸηΥ ΚΒ 
ὑπὸ οἰλιιδο ἃ5. σαλγ ιης ἀραὶ δῦ ΘΥΤΟΥ, 
ποῦ ΠΙΟΡΟΙΥ Δα ΐηρ' ἃ ΠΟῪ ὑπο αι, 

περὶ ὅλυν τοῦ κόσμου] }7Ὸ ἰοίζιι8 
γηιο αἰ [80. ροσοι 8] Υ,, (5οαἱ 6) ἐυὲ μι 
γιμηαὲ Αὐο., 70.) ἐμι6 τολοΐθ τοογία, 
7}ὸ ναγ]αὐϊοι ἦι ὑΠ6 οοπδύγιοῦϊοι {.}07 
Ο᾽47" δίῃμϑυυ Ὁ} ἐλ6 τολοῖο τοορἐα) 18 [Ὁ] 
Οὗ πηομΐπρ (οοιρ. 100, 1χ.7).. ΟἸ}18- 
ὑϊλ 8 48. 85110}} ἃΙῸ ΠΟΙ ὑιῦ 50}}} ποῖ 
πηϑίαϊ μοι ΟΥ̓ 5115 οοπύγμοίοα “1 ὉΠ6 
αὶ οἵ ᾿ἴὸ᾽ (Δοῖ χὰ, τοὺ); {86 
νου], 4}} οαϊδιάο }ὸ ΟἸαγ οὶ, ἃβ βιιο} 
5. Β1π[ι] (6, ν. 190. 1 αὖ [0 4}} ΑἸ1Κ0 
Ομ 805. μγυρ δ Ὅ]ο ἢ 18. νὰ] ἃ, ΤῈΘ 
Ῥγορ αὐΐοῦ. οχύοι 8 ἃ8. [Ὁ ἃ8. ὑἢ0 
ποοὰ οἵ ̓ ὺ ([. 4.), υυτουρσὶν ΔἸ} υΐαοθ ὡνὰ 
411 ἄμμο. Οὐομιρ, ἱν. 14 (φοιῃ ἰγ, 42; 
ΧΙ, 32; ΧΥΪΙ, 22--24). 
16 βαρροϑιύίοι ὑμαῦ περὶ ὅλου τοῦ 

κόσμου 1Β5 ἃν ΘΠ θὐϊολ! ΟΣΡΓΘΒΒΙΟ. [ῸΓ 
περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὅλου τοῦ κόσμον 
(8ο [μα 0.) 15 ποῦ 780 1866 ὈΥ υϑᾶρθ, ἀπά 
γΥΘΆΚΟΠ5 ὑπ ΤΌΥΘΟ οὗὈ ὑ}1|0 Ῥάββαρθ, 

ῬΏΠΟ ἴῃ ἃ ΠΟΌΪΘ ραβεᾶρθ (Ὁ 270"- 
ατολ. ἰἰ, 6, 11. Ρ. 227 Μ.Ρὴ) οομπύγαϑίβ 
{0 Βρ6014] ΟἸΟΓΙηΡ 8. οὗἨ οὐ ΘΓ [ΓΒ οὗ 
ΜΌΓΒΕΪΡ 10} 0110 τιν ΥΒ8) Ἰη ΘΓοθββίοῃ 
οὗ ὑπ 9ον18}} Ηἰρἢ-᾿υϊοϑῦ : ὁ τῶν Ἰου- 
δαίων ἀρχιερεὺς οὐ μόνον ὑπὲρ ἅπαντος 
ἀνθρώπων γένους ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν τῆς 
φύσεως μερῶν, γῆς ὕδατος ἀέρος καὶ 
πυρός, τάς τε εὐχὰς καὶ τὰς εὐχαριστίας 
ποιεῖται, τὸν κύσμον, ὅπερ ἐστι ταῖς 



Ἵ1. 3] ΤΗΕ ΕἸΒΗΤ ἘΡΙΒΤΙ,Ε ΟΕ 5Τ 70ΗΝ. 45 
3 ᾿ 3 ἢ ’ ᾿ ε, ᾿ Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν 

3 Αὰρ. τοϑβ ΒΙΤΩΡΙΥ οὐ ἐπ ]ιοα σορποβοϊηιιβ διιηι. φυλάξωμεν (υγ τηρῶμῳων δὲ" 

ἀληθείαις, πατρίδα εἶναι ἑαντοῦ νομίζων, 
ὑπὲρ ἧς ἱκεσίαις καὶ λιταῖς εἴωθεν ἐξευ- 
μενίζειν τὸν ἡγεμόνα ποτνιώμενος τῆς 
ἐπιεικοῦς καὶ ἵλεω φύσεως αὑτοῦ μετα- 
διδόναι τῷ γενομένῳ. 
Οορ. 1 ἴοι. 1λ. δ. 7 ἀτενίσωμεν 

“εἰς τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἴδωμεν ὡς 
' ἔστιν τίμιον τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ, 

ὅτι διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκχυθὲν 
παντὶ τῷ κύσμῳ μετανοίας χάριν ὑπή- 
νεγκεν. 

2, 7)6 5 σηϑ 0} ἰλ6 μογϑοηαὶ οἤὲοσοῃ 
9 ἐμ αἰνῶϊο γογιομ 7 8.) 
(11. 3--- 6). 

ΤῊΘ ἢγϑῦ ὕνο γουβο5 οὗ ὉΠ6 ΠΑΡ ΙΟΥ 
(ἀ οαγο }ὸ παύαγο Οὔ [}16 ἀἰν] 6 τοι ον 
[ον Βα: ἴῃ. ὑΠο80 ποχὺ ΤΟ} δύ «0}}ὴ 
Ἰῃηἀϊοαίοβ {116 δἰσιὶ οὗἨἁ 15 Ῥουβοηὰ] οἢ]- 
λον. 1}1ὸ δἰψτι 15 ὑνοίο! ἁ, αἰνὰ σοΥγο- 
ΒΡομ8. αἰῦ ὕννο ἀϑροοῖβ οἵ {Π60 8ρ]- 
ΥἸῦα}} 6; ὑπ ΥῸ 18. ὕ}16 δίσῃ οἵ κῆρν- 
Ἰοάροὸ (τύ. 3---54); ἃν ἃ ὑΠο1Ὸ 15. {}ι|ὸ 
ο'σῃ Οὗ πίοι (συ, οὐ, 6). Τ]ιὸ βίψῃ οὗ 
Κιον]οάσο 15 (Θογ}Υγ) οθοάΐθηοο ; ἃπὰ 
{6 5ῖσει οἵ ἀθῖοι 15. τ} ὑλυϊοῃ. 

.. ΤῸ ΠῸΝ ἴον οὗ ἔα]80 ἀοοῦγϊηο 
ἢ ὁ} δῦ ΦΌΠἢ ποοῦβ ΘΟΥΤΌΒΡΟΙ ἰδ νν 10} 
ΠῚ σγονα Οὐῦ οἵ ὑδοὸ ἢγβὺ οὗ ὑ]οϑο 
ΜΠ] οἷν ο μὰ ΔΙΓΡΟΔΑΥ͂ ἀμ γ86, ϑοπ]θ 
οἰαϊτηοὶ ἃ πον]θάσο οὗ (Το, ἃ8 Β0η)0 
οἰαϊπιοά ΓΟ] ον 8 }}}0 νιν (οἀ (1. 6), ἴτ- 
γοβθοοῦγο οἵ ἃ ΟἸγ]δι-Πκ6 ἴο. Κπον- 
Ἰοάρϑ πὸ 1088 ὑμπάῃ [0] ν 811} ἱπν ΙΝ ῸΒ 
ΤῸ ΠΚΘΏΘ8Β8 (ΘΟ Ρ. 401}. Υ1}}, 32; 
6, 111... 7). 

νοῦ. 3-ας ὦ. Τὴ εἰφη 4 ̓ ποιοίοεἶρο. 
ΤΊο βἷριι οὗ Κυον]οάσο 156 ἀογοϊοροά 
ΟἰΥδοῦοΥ ΒΟ} ὈΥ 116 ΔΡΟΒΟΪ6. 110 
ἢγβὺ βὐαῦθθ σοθόγ! γ ὑμαῦ ἰῦ Ἰ1οΝ 1 
ΟὈθαΐοποο (9. 3), ἀπ μοι [Ὁ]]Ονν8. Οὐ 
018 βίαἰοιηθιῦ ΠΥ ΠΟΥ. ποσυῤίνεὶῦ ἀμ ὰ 
ῬοΟΒ νον, βιιθυίηρ ὑπο Ιββ08. οὗἨ {116 
νϑηύ οἵ Ομοάΐομοο (Ὁ. 4), ἃπὰ οὗ 9 
ΔΟΌ ΝΟΥ οὗ οὐοάίοῃοο (Ὁ. καὶ α). 

4, ὕμάοΥ ομδ ἀβροοὺ {Π||8 ὙΟΥΒΘ 18 
οομποοίοά νυ} ἱ. ας. Βαὖῦ θούνγοθῃ 0110 
ἀφοϊαγαιίοι οὗ Οοἀ παίαγο ἀπ μι8}}8 

Κηον]οαρῸ οὗἉ ΠῚ πὶ ὑΠογῸ ΘΟμ]08 ἴῃ (ἢ 
ορίβοάο οὗ βη, Τ}15. [χξι] Ἰ οΥΤὰρ- 
ὑΐοη Ὀγοῦκ8. ὑπ παξαχα! ἀονοϊοριηδηξ 
οὗ ὑποὰρ δ. 71ιὸ δσομμοχίοι οὗἉ 1.1, 3 
ς (καί), 11. 3 (καῇ), ΟΟΥΓΟΒΌΟΙΪΒ ΠΝ 
τῃαὖ οἵ Ψ0}}}} 1. 1, 14. 

ἐν τούτῳ γινώσκομεν] ἴ0) ἤος ΠΣ) 
Υ εὖ πο ουψηοδοίμεα. Αὐν., ἐῃ ἐλὶφ 
»ογοοίσο δ6, Ἴλιο μ]γαβο “ ἐγ) ἐλ} 15 
ΟΠαγ ον δύο οὗ ὅ6 1 ρί8|16 ἃμα οο- 
ΟΌΥΗ Ψ10}} 515 }}Ὁ γα] 0.5 οὐ ΌΤΙ. 

(1) 75 ἐδιῖ9 (ἐν τούτῳ) 106 γογοσὶτα 
(γινώσκομεν): ἴΐ. αι; ἢ]. 24; ἵν. 17: 
γ. 2 ἃπὰ 80 αἴβὸ “ἐμ ἐψὲς 16 ἤηοιῦ 
(ἐγνώκαμεν) 111. 16; ἀμ “ἐω. ἐδιΐα 156 
ὁἠναἰέ ξηοιῦ (γνωσόμεθα) {ϊϊ, 10; ἀμᾷ 
“ἔῃ δι ψγ6 μογ οἰ δο᾽ (γινώσκετε) ἵν. 2. 
Οὐοιμρ. “01. χ ΙΝ, 35. (χν, ὃ; χνὶ. 30). 

(2) “ἤγυην ἐδιὴν (ἐκ τούτου) 100 ρ}67- 
ἐθῖθα: ἵν. Ὁ. 

(3) ῬἩλθηοθ (ὅθεν) 16 γρογοθῖτο : 
Ἰ1, τ8, 
(ἰοογΆ ΠΥ “ἐλ 5 ̓ (τοῦτο) Δ Υκ8 ΒΟΠγ0- 

ΕΠ πρ’ ἢ 10} 18. Ὁ661) ΔΙΓΟΔΑΥ ΟΧΡΓΘΒ8- 
οἡ, ὑποπρὶι ᾿ξ 18 Γαγύῃμον ἀονοϊοροά ἴῃ 
υ]ιαῦ ΤΟἸ]ΟΝ 8. (60}}}ν. ο.Ὁ’. διὰ τοῦτο... 
ὅτι, 111. 1; Φοἢπ Ὑ. τό, 18; νἱ, ὅς : 
ὙΠ. 47; χ. 17; χὶ, 18; χνὶ, 15), Βαΐξ 
᾿6Γ6 6 ΓΟΪΟΓΟΏΘΟ ΔΡΡΘΑΓΒ ἐο ΡῸ ἴο 
{ΠῶὉ Ἡν ]Οἷν 15. ΟἸΟΆΤΙΥ ἈΡΡτο μοὶ ἴῃ 
{πὸ ἱηα οὔ διο ΑΙΡΟΒίΪο ἀπ ρεοϑοιῦ ἴο 
᾿1, ὑπο ᾿ῦ Ἰὰθ. ποῦ γοῦ Ῥοθῃ 
Ὀτουρσὶῦ ἰοῦ νναγὰ ; ὧδ ἐμὲ. ΔΊ] ἐν 
μονν͵ ΡοΥὰρ5 μποννόνοῦ ὄνθὴ ἢ ΓῸ {}6 
εἐλιἰ8 ΥὙΘΟΆΠΥ γτοαίδ ἀρὺὴ {Π0 ψ}10]6 
γοΪαύϊοα οἵ ὑπμὸὺ (γύπα 0 ΟΠ γἰϑῦ 
Ἰο 15. ΠΏ} 1 ἢ ὃ . 1, 2. Ταῦ 
γοϊατἴοι {τη ϊδίοϑ. ὑ θοῦ οἵ κηον- 
Ἰοεάσο; 1 ὑπὸ τοϊαθοι. 06. Υἱῦα!] 0 Μ}}} 
ἰθοϊαᾶάα οθοίίομοο, (ὐοπηρ. δ. 2. 

ΠἾ1Θ οχρογίθμσο 0 ν] οὶ 86 Α- 
ῬΟΒΟ]6 ἈΡΡΟΔ 8. ποτ δη ἴῃ 6 Ρᾶ- 
ΧΆ]10] ῬΑΒΒαΡῸΒ (γινώσκομεν) 18 ῬγΟΒΟΙὺ 
αμὰ ἱπημιο τα, ὁ σι ο1 ΠΠΌΙΩ. 810- 

“μομπὲ ἴο οϊηθηῦ ἴῃ ὕπ6 δού} σΟΌΧΒΟ 

οὗ 6. ὅο ἴἃγ 10 158. αἰδυϊηρι ϑηθα 

ΓΡροὺλ πο Κπον]οάρο οὗ δὴ δυο] 6 

[χοῦ (οἴδαμεν, 111. 2 ποίο), 
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ἐγνώκαμεν... σορποσΐηλμδ Ὗ., ἔποισ 
ΠΠἔπι, οὐ, πλογΘ οχδοῦϊυ, λῦθ σοηιϑ ἰ0 ἃ 

. ἤηοιοίραγο 4 Πύηα. ἸΚπον]οαρθ οὗ ἃ 
Ῥουβόῃ ἸΠΥΟΪΥΟΒ ΒΥ̓ΠΙΡΑΠΥ͂ (6. 111. 1 2.) 
δηᾶ ἴῃ {8 μαγίϊοα!ϊ αν ολ86 ἰῃο  α68 
[110 Β γίνη αἰδουῦ σΟΙΪΟΓΙΩΪΥ τ ]ὶ 
Ἡϊὰ  ο ἰ8 πονη. ΤῸ Κπον σα δᾺ 

ἴῃ Υἱῦα] 16]] ον Β ἢ ρ 10} 
ΤΠ ηι, ὑο ἰΙογο Πίηι, ὕο [16] ὑῃαῦ ΓΟ]ὰ- 
(ἴοι ἰονύαν 48. ΠῚ ηὶ ἴον ΜΠ 10. Ὸ ΔΤῸ 

ΟΒο, Απαᾶ ΘΟΠΥΟΥΒΟΙΥ 0 ν»ῈΟ Κηόνῃ 

τ. 

Ὁγ ἀοά, ὑο θῸ {116 οἰ )εοὐ οὗ 1Π|8 Κηον- 
Ἰοάρο, ἰβ ἕο Β6 ἢ ΠΑΥΟΩΥ ΜΠ ἢ 1Π|1, 
Οὐμρ. ΟἹ, ἵν. ο; 1 ον. νη], 2, ΧΙ, 
12: Φοῖη χ. 14 {; μὰ ὨΟρΡΌΟΙΥ 
Μαυ. νἱὶ. 23; 2 (ὑοῦ. Υ΄ 21. 
15. Κηον]οδαρο οἵ αοα ρσαϊποά ὈΥῪ 

οχρογοησο(γινώσκειν), δα 80 σοπυΓαλύ- 
οἀ ψιἢ {Π|ὸ Κηον]οᾶρσο ΜΠ ]1οἷχ 18 1}}}10- 
ἀἰϊαΐθ δπὰ ρβοϊαίο (οἶδα), 15 ργοβομίθα 
ἴῃ ἰζ5 ἀἰθογομς βίαροϑ ἴῃ ὑπὸ ΟΟΒ}}0] 
πὰ Τρ β|105. οἵ δύ Φο] πη. 10 15. χὉ- 
συγ θα ! 

(1) [πῃ τοΐογοποο (0 ἔἶιο ροϊηῦ οὗ 
που βίου (ἔγνων 40]. 1. ῖο; ΣΧ. 8: 
ΧΥΪ. 2; ΧΥ]], 8, 25; 6. 111. τὸς ἰν. 8). 

(2) ΔΒ ἃ γοϑυῖὶῦ οὗ {Π|6ὸ γμεβὺ το Πβοὰ 
ἴπ (μ6. ῥτοβοιῦ (ἔγνωκα, Ψ01} ν]]], 55; 
χίν. ο; χυ]!. 7; τοῦ. 45.13,14; 1.6, 106; 

2 Φο 1). ΛΔπά 
(2) ΔΒ. Ὀοίπρ' δοῦμδ! ΠΥ γα] βο αὐ 

{πὸ τιοηλθ (γινώσκω, 40] 111}. 43; 
χ, 141.,27,38; χὶν. 7,.17; ΧΥΪ]. 3,23; 
ὁ ἱγ. 2, 6,7; Υ- 20). 

ΠΉρΒ6 ὑῆγοο ἃϑρϑοίβ οὗ {116 Κηον- 
Ἰοᾶρο οἵ ἀοἀ οἴἶοῦ ἃ νἱονῦ οὗ {}10 Ὀορἤν- 
πἷηρ, ὕπο βίγομρ!ι ἀηὰ ἴδιο αἴπὰ οἵ ἴθ. 

1ῦ 15. ψόογῦῃγ οὗ γϑιμανκ ὑμαὺ δύ Φο η 
ΠΟΜΠΘΙῸ 808 γνῶσις (δὺ [χκοὸ, δύ 
Ραμα, ϑ0ὺ Ῥρϑύθυ), πον ||0 σοι ροῦπα 
ἴογη8 ἐπιγινώσκειν (ὄγπη., Αοίθ, δύ 
Ῥαυὰὶ, 2 ἸΤοίου), ἐπίγνωσις (δὺ αὰ], 
Ηοῦ., 2 Τούοῦ), 110 ΘΟ ΠΠΘΑ }}}1186] ἢ, 
45 Ἰὸ ἀοθ8 ἃἰπιοϑὺ ΟΧΟΙΠΒΙΤΟΙΥ ἴῃ ἀ68]- 
ἴῃς τίν] [410}} (πιστεύειν εἰς), ὕο ὕΠο 
Βἰ 0 19 νου, 7}18 ἕουπι οἵ ΟΧργβδβϑβίοι 
Ὀγίησθ οαῦ πιοϑὺ αἰβυϊ ΠΟΥ ὕ1|0 μ61- 
ΒΟΠΔ] οἰ γδοίου οὗἁ 0110 ΟΠΟΓΩ͂Υ. 

Τὴ {πἰ8 οοπὐοχὺ 1ὑ 18 ποῦ ΟἸΘΑΙΥ 40- 
βηρα ἰο Ὑ οπὶ ὁ}}6 ΡιΌποῦη (ἐγν. αὐὖ- 
τόν) γοίοσβθ, Τῆθ ίνίπο Βοίῃρ' {1118 
1.6 ΔΡΟΒΌΘΒ Υἱβϑίοπ, ὑαῦ {1|6 ῬΘΥΒΟΙὶ 
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15 ποὺ αἰβυ ποῦ Υ πδη]θα, [1{ ᾿ὰ9 ὕθθη 
ΒΆΡΡΟΒΘα ὑπαῦ (0 ΤΟΐΘΥΘΩΟΘ 8. ὅὸ 
Ομ γῖβῦ, 06 πιαΐῃ δα ]θοῦ οἵἨ {0 ργθ- 
οοαΐηδ γογᾶθβ. [ἢ ΤἈνΟῸΣ οΥ̓ {1118 νἱοῦν 
ἰῦ 18 γροά {παὺ ἴῃ 1, .6 Ε΄, η60 αὐτοῦ 
ΓΟΙΌΓΒ ὅο {Π6 Ἰλϑὺ β ] θοῦ οὗ 1, ς, δᾶ 
{πὰ (0.6 σοηδύγαοοη οἵἁ {}}18 βαοιΐοη ἰβ 
Β1}}} Δ; ὑμαὺ 6 ΟσσιΡΥΘ 6. οὗἉ ἐπ 6 
ΡΠΥΆΒΟ {116 ἐοε6 4» σα ἴῃ Ὁ, καὶ ἱῃ}ρ01168 
ἃ γοίογουοο οὗ {}1ὸὼ γϑοοαϊηρ, αὐτοῦ ἴο 
ὑπὸ ὅοη δὰ ποὺ 0 {π0 Ελι ον; ὑπαῦ 
ΟἸτϑὺ ΠῚ 56 Γ ΒΡΟΑ]κ8. οὐἨ Π6 “Κο6}.- 
ἴῃς οὗ Πα Οὐμ Δ} ΘΗ μ᾽ ἢ5. 086 
ΡΙῸοΥ οὗ ον (Ψο] χῖν. τς, ὅ6.),), Οχ 
ὕὉΠ|6 Οὐοῦ ᾿ιαπὰ 10 18. βαϊᾷ {πῶ ἴῃ 0185 
ἘρΙβ0]6 “1116 Ομ δ ἀγο 8 Γαίου γοά 
ἴο ἃγῸ ἰνγαγ8. ὑΠ 0 ΟΟΠ ΙΔ Διο 8 οὗ 
Αοὰ (1.6. ὑ!ὸ ΕᾺ ΠΟΥ) ἃ5 1]. 22, 24; ν. 
5,3; δηϊὶ ὑΠαὺ (ἰοκ ἰ5 0Π16 στοαῦ πηΐογ- 
᾿γ]η ς᾽ δι ] οὐ οἵ 4}1, (Π0 “Θ᾽ (αὐτός) 
Μ]10}} 18 50} -ἀοῇποά ; 80 ὑπιαῦ ἴῃ μοῦ 
Οὗ [μοῦ αὐτύς σΌΠΟΙΠ]Υ τοίογα ἰο " οἀ;, 
Μ]]ὸ ἐκεῖνος ἈΙΜΏΣΒ. ΧΟΙΌΓΒ. ὑὸ ΟἸγίβέ 
(", 6 ποῖολ, 

ΤΊΟ 5056 ΥΌΠΙΔ 8 ΒῈ 5 Δ η ὑ]}}ν ἐΠ. 6 
ΒΔ} 0 ἢ} Ὀυῦδι ολβον. 1 κα ἢ. {Π6 βοη 
ὑΠπὴῦὺ ὑπὸ Εαά Ποῦ 185. Κηον (Φοιη χὶν. 
9... ΛΔ γρ1]}}}}8 10 18. θοϑῦ [0 ΒΌΡΡΟΒΟ 
ὑπαὺ δὺ “01 ΔΑΒ ΠΙΘΑ ἃ ΚΌΠΟΓΑΙ αηΐθ- 
ὁθάουῦ “Ηΐπ [0 ψ]οὴ πὸ ὑπ ἃ8 
(ἀοά᾽ υἱοῦ βροοὶλ] ἀἰδϑυϊποίίοι. οὗ 
Τ᾿ ΟΥΒ0η8. [ἢ ΟὔΙΘΥ Η]ΆσοΣ 6 ἀο685 ποὺ 
Β06Π) [0 ΕἸ ΔΗΥ ΒΔ} αἰδύϊπο οι 
βούνοθη {Π6 ἔμ ΠΟ ν ἀὰ {Π9 ἥοῃ, Ναΐ 
ἴῃ ὑ6 Ὅηο αοα ΙοοΙκΒ μον ἰο {}|6 τονο- 
Ιαὐΐοι οὗ {50 ΕἌΨΠΟΥ Δ ἢ ἰὸ {6 
τονοϊαίϊοι οὗ ὑπὸ οι (ΘΙ. 11. 1---3, 
5,6; γ. 20). 

ἐᾶν ««τηρῶμεν] 81 οὗϑ867)" δ) γγ8 Υ,, οἱ 
80 Ραμ 5. Απο., ὦ 100 ἄθορ Δὲβ 
σογ 6) ῖ8. ΟΟτηρ. δ. 4; ᾿ϊϊ, 22, 
24: Υ. 3; Φοδῃ χὶν, 15, 21; χν. το; 
Αροῦ. Χἰϊ, 17; χὶν. 12. 7.10 ΡΒ ΓΆ80 
(τηρεῖν τὰς ἐντολάς) 15. ΟἿΪΥ ἔοιιπὰ 6]86- 
]ΠΘΓῸ πῃ ΝΟΥ Τοϑίαπηδηδ ἰὼ Μαίΐ. 
ΧΙΧ, 17; 1 ΤΊη), νἱ, 14 (τηρεῖν τὴν ἐντ.). 
ΟΡ. 1 ΟΟΥ. Υἱῖ. 19. 1Ὁ Δρροαῦβ ἴο 
Ῥο αἰδύϊι συ θιοἃ ἔγοπὶ 0ῃ0 φῃγᾶβθ 
ψ 1οΙ. [0]]ονγ8 “ἄθο» ὲδ ττογαἱ᾽ ἃ8 
θϑίησ ἃ} ΟὔΒούγαθοο οὗ ἀρῆηϊΐίο ἰη- 

, ΒύγαΟ 05, ΜᾺ }16 Πα ἰβ {Π6 ΟὈΒΘΥνΆΙΟΘ 
οὗ ἃ ργϊμοί [0 Ἡ]ιΐοἱι 8. ονον ἑακίιν ἃ 



1.4, 5] ΤΗΒ ΕἸΒΗΊΤ ἘΡΙΒΤΙ ΟΕ ΑΤ ΟΗΝ. 47 
Α 9 Ἁ ΄-- ΄- , 

τας ἐντολᾶς αὐτοῦ τηρώμεν. “4ὁ λέγων ὅτι Εγνωκα 
,» ἢ Ὶ ι ᾿ εν Ξ- ; αὐτὸν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν ψεύστης 

4 ͵ὔ λ ᾽ὔ 3 ’ 3 ᾽ ἢ , τ “- εστιν, και εν τουτῳ ἡ ἀληθεια οὐκ ἔστιν" ὁὺς ὃ ἂν ΤΉρη 
ἐ 

4 ὁ λέγων ὅτι ΝᾺΒ ΒΥΤΙ: -- ὅτι (Ὁ, 
ἡ ἀλ.-Ἐ τοῦ Θεοῦ ὃξ. 

Ἡ Θ᾽ ΘΙ οΟἀϊηϊομὺ ἴῃ {116 ὙΘΥΥ ὈΓΌΟΘΘΒΒ 
οἵ 16. 

716 ρίγαβο ποιεῖν τὰς ἐντολάς, Μ] 10} 
ἴα Ἰοαπὰ ἴῃ ὑπ 6 οομιμοιῖ ἰοχὺ οὗ ΑΡροςσ, 
ΧΧΙΪ 14, 5. ἃ ἔμ]86 γον ην. 

Το 1ἄοα οὗὨ τηρεῖν, ἃ8. αἰ ΒΕ σὩ 5] 10 
ἴγοπι φυλάσσειν ἴῃ {118 οὐπηθχίοῃ 
( οἷ Χὶϊ. 47; Μαῦ. χῖχ. 20; μΚὸ 
ΧΙ, 28) ΡΡΟΔΥΒ ἴο ")ὰῈ ὑπῦ οὗἁἨ τγαξο ἶ]} 
᾿οοα ἰο δ ΟΠ͵]σοῦ νν}}10}} οἰ] 8, 80. ἴ0 
ΒΡΘαΪς, ἃ. ᾿ίνῖηρ ΟὈΒΟΥνΔΠ66, ἃ ΒΟΥΝΙ6Θ 

"μοῦ ΟΥ̓ ὑπὸ Ἰούζον ὑὰὺ οὗ {Π0Ὸ 5}01{10. 
ΑΛ ἀοβηϊῦα, πο μη ΟΣ Ὁ]6, ἀοροϑιῦ 18 
“ρυλγ οα᾽ (φυλάσσεται, 1 ΤΊ). ν]. 20): 

; ὦ Ὑῇδα], στον, γοναὶ 15. ὁ Οὐβογνοα 
(τηρεῖται, «οἱιη χίν. 522). Τ|ιὸ ὑνο 

ΠΥ̓ΘΡΌΒ ΟὐΟαν πὶ αχύαροβιθίοι ἐμ 20]. 
ΧΥΪ, 12. (οΐο). 

᾿ς 4. ὁ λέγων] δ (Πα! βαἰὐἐΐν. ΤΊνΒ ἴη- 
αἰν ἀπ Π1ϑῖπρ οὗὨἨ {Π|ὸ βίαιοι ιῦ δία 5 
ἴῃ σοηῃύγαϑέ τὴ {Π|0 ΘΟΙΙ ΡΟ] ΘΟ ΠΒΙγ 6 
ἴουτῃ οἰοα δοίοτο 770 106 δὰψ (1. 6, 8, 
10) ἃ ἃ {Ἰᾶὺ αϑοὰ ἴῃ Ὁ. 5. [Ὁ ΘΟΟᾺ}8 

. ἈΡῸ1) ὉΌ. 0, 0, 
ἔγνωκα αὐτὸν] 856. 2103806 ΘμῊ Ὗ,,, 

μία σησηοοὶξ (οσοσηοξῶ ὁ Δὰρ., ἢ 
ἀμοι μα. ΤΊιο ἀἰγοοῦ βογβοπα} ἐ8- 
βουύϊοιι (ὁ λέγων ὅτι) ἴπ ΟΪΔοΥ ἦτ ἴΌγ 
ἰλὰιν {Π|ὸ ΟὈΠχΘ Θομδυγ 0. ἢ δ. 
6, 9 (ὁ λέγων μένειν, εἶναι), ΟΡ. 
1108. Ὑ1}}, 2. 

Ἰη {ἰιὸ τόσα. 10}. ΓὍΠ]ονν 50 Το η 
Βρι ΠΟ ΟΪΥ ὑκίκοϑ. 0 ἀσαΐῃ ὈΠῸΝ 
ψ] 1} 6115 566} Ιγθααὶν 1 ΘΟ ΠΟΧΊΟΝ 
γ ὑπ ὑπγοο [α]8ο. θ]οὰ5 ἴῃ γοργὰ 
ἴο 8[) (ψεύστης ἐστίν [] ψεύδεται ».6 ; 
ἐν τούτῳ ἡ ἀλ. οὐκ ἐστίν [] ἡ ἀλ, οὐκ 
ἐστὶν ἐν ἡμῖν Ὁ. ὃ; (ὃς δ᾽ ἂν τηρῇ) αὐτοῦ 
τὸν λόγον |] ὁ λόγος αὐτοῦ (οὐκ ἔστιν ἐν 
ἡμῖν ὁ. 10]. 

ψεύστης. ..οὐκ ἔστιν] α ζέαΥ"...ἦκ λίπ. 
ΤΊΙΟ γν]}016. ΟἰαγΔοῦοῦ 18. ἴλ]56. ὔθ6 1, 
ΙΟ πούο. 116 οἰδιιϑθ 18 ΨΟΥῪ 5.11} 
ἴο ἰ. 6, νυὺ ἀἰθογβ ἔχοι. 1ὺ ἴῃ Ὀυΐῃ δ 

-- καὶ : ἐν Τ. Α, -- ἐν τούτῳ δὲ ὃ 

ΒΘΠΟΥΆΙΪ Μ]11]0 ὑΠπαὖὺ 15. Βροοία!. ΘΓ 
νῸ ὰγθ ὕνο ΟΠαγιούου 0105 οὗἩ ἃ ροΥ- 
πϑηῦ βίαϊο (5. α ἐΐαγ, {1.6 ἐγμέδ, ἐφ 
γιοὐ ζνν ἤιἴγ)).), διὰ ὑΠοῦο ὑνο θαραγαΐο 
Δ} 1Γοδύα 08 οὔ {110 βύαῦο (266 ἐΐο, 1δ6 
ἰο γιοέ ἐδι6 ἐγ}. 

ἐν τούτῳ... οὐκ ἔστιν] 10) ιΐην {Πι6 
ἐγ ἐς ποῖ, ΟΥ λόγο ᾿οΡΆ ΠΥ ἐπ 
ἐμὴ ἡλν υἸνὰ8 ἀοΠ αἰ 06} Υ οπαγαοίον βοα 
Δι Ὀγουσὶῦ θοΐυγο ἃ8, ὅοθ τ, ς. 
1118. ἀ8ὸ. οὗ {πὸ ἀἰοιπομδίγαι νο ὑγὸ- 
ΠΟΙ ΠῚ 15 οἰ γαοίου βὺϊς οὗ δύ Το]. (]ο]νὴ 
ν. 38; 1..2 ποθ) ; διὰ {}1Ὸ οἸμρηῃαίϊο 
ΟΥ̓ΟΣ δα ὕο 108 [ὉΥ00. 
Το ὑγα] 8. Βα (ἃ ἰθ ὕ0 ἴῃ ἃ ἸΔῈ 

Ὧ8 ἂἃπ δοίϊνο θυ ποθ] 6 1 Πῖ ἅλπ γὸ- 
σι Ὁ] ν᾽ 15. ὉΠουσ] 5. νὰ Μπχῃιοηίη 
(ο. ᾿. ὃ; Φοϊῃ νὴ. 44; σον. 40} 
Υ1}1.. 32); πὰ σαὶ ἃ πηλΠ ἰβ Βα ὶ ἴὺ 
Μ ἦπ ὑ}ὸ ὑγαθῃ, 5 016 50] ΓΘ ἴῃ ἡ ]οἷὶ 
᾿ὸ ονοβ (2 ΨΦοί 4; 3 Φοίιη 3, 4; 
Ψο ιν γ}}}. 44; συλ}. «0]Χ1η χν]], 17). 

5. ὃς δ᾽ ἀν τηρῇ...] χιιὶ αμίοιιν δο γα 
Υ͂, φηὶ α. δου δα τογ  Ασ,, ο οβ Θ᾽" 
δουροίμ. ἼἼΠπὸ Ἱπάοἤιῖο ἴον πὶ (11. 17; 
ἱν, 15} ΓΒ {Π|6 Ὀγοι 01} Οὗ {116 ἀββοῖ- 
ὑϊνη. Τὸ Δροϑῦ]ο 005. ποῦ ΠΟΙ, ἃΒ 
νοίογο αὐ ἰοῦ, ΟἸΟΠΙΟΥ βίο οὐδ ἃ 
ΒΡΟΟΪ] ὀχ θῖο (ὁ λύγων, ὃ. 4), ΟΥ̓ 
Ἰοῖι βο  Γ τον ΟὐΠοῦ 5 (ἐὰν εἴπωμεν, 
ἱ. 6. 110 πιλ]κὸ {Π|ὸ δύ θοῦ 1. {δὴ 
μιοϑὺ ὍΠΟΥ ΑΙ ὑθ 1 Ν, 

Τὸ 1} θὸ πούοοα {ΠπππιὉ0 {Πὸ ομρονῖίο 
ο {{πὸ γα ἈΒΒΟΤΌΙΘΙΝΝ Οἵ ἴα 186 ΟῚ ΔΗ ΤᾺ 
ὑο (πὸ ΟἸιγιδιΐαιι. πλμῖὸ 5. ποῖ ψΊΎΟΙ ΠῚ 
ἃ Ομ ΟΣ Ὡβϑου ο. θα, ἃ5 ΔΙΆ 5, Πὶ 
αοιΐοι (1. 75 ἐκ ᾿16 ἀραΐδρ 1. ὦ ὕ τὸ 
σωγ 58; Ὁ. τὸ λ9 ἐδιωΐ ἰοροίλλ. | 

τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον] λοοροίδι δι 

“ογὰ] ΤΤ|Ὸ ὈΠΙΡΆΒ0. ΟΧΡΙΌΒΒΟΒ. ποῦ 

οἱἱγ ὑἰι9 ΓΔ] μοῦ ΟὗἁἨ ΒΡΟΟΙΠΟ 1} Π0- 
ὑΐυη5. (οορ ἠδ συμιμιαπἰηιθη 5 Ὁ. 3) 

Ῥαΐ αἷϑὸ ὑ{Ππὸ ποοα Ὁ} τοραγὰ (0. {10 

συ οἷ]6 τογοϊαϊίοη δᾶθ ΟΥ ΟἸι δῦ 8 ἃ 
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48 ΕΙΕΒΤ ἘΡΙΠΤΙΕ ΟΕ 5Τ 90ΓΝ. [1--ς 

3 κ᾿ ᾿ Ἁ ’ 9 -Ὴσἥ » 9 “- “- 

αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγαπὴ τοῦ θεοῦ 

᾿ἰνὶπο δηὰ δούϊνϑο ρον ῦ, οἵ ψ οι ὑθ 
γοΐοθ' ἰα ΠΟΥΘΥ 5[1ϑηΐ. ΤῊΘ απ γ οἵ ἐμ 
ἸΠΔΗΥ͂ “ΘΟ ΠΑ ΠἀπΙΘηὐβ᾽ 8 ποῦ ἴῃ ἃ 
ΕἸανν ̓  αὺ ἴῃ ἃ “ψοτγα ̓: 1ὖ ΔΉΒΥΘΥΙΒ ἰο 
{πὸ δρί γἰῦ ἂπὰ ποὺ ὑο {π6 Ἰούξοτ. ΟΟΙΡ. 
Φοϊ Υἱλ. κἱ ἢ πο; ΣΙΝ. 23; ΧΥ͂. 20; 
ΧΥΪ. 6, 116 ραβϑὰρθ ΨΦ ἢ χὶν. 21---2᾽ 
8. οὗ δἰ ρον Ἰηὐογοϑῦ 85. 1] ϑ γαθης 
(16 1} πιδαμίῃρ οὗἁ {110 ΡΠ ΓΆΒ6. 
Το ροβιύίοι οἵὁἨ {110 ργθηοιῃ ΠΟΓῸ 

(αὐτοῦ τὸν λόγον), 48 σοῃύγαϑίοα 10} 
ὑμαὺ ν]ιίοῖι 0 ᾿Β ἴῃ Ὁ. 3 (τὰς ἐντολὰς 

ὑτοῦ), ΟΡ ΔΒἾΒ68. ὑΠ0 Ῥουβοῃὰ] ἰαΘἃ. 
ΤΙΝ τηδΐηῃ ᾿πουρ ῦ 18 ὑμαῦὺ ὕἢ.6 ψονὰ ἰ5 
ΗΪ5 νογὰ, ἐμ ψογὰ οἵ ἀοά, ΤΏΘΓΟ 18 
ΘΙ 818 8180 ὁπ ὑπο “Κορ ηρ ἡ ὃς δ᾽ 
ἂν τηρῇ ὁοπίχαβίοα ΜΠ} ὁ... τὰς ἐντ, 

μὴ τηρῶν). 
ἀληθῶς ἐν τούτῳ] οογὶΐμ ἱ  οΐγη, τη, 

ἐμιὶβ να, Ὁ. 4 τοῖο. 
[π ὑπ ἀφβουρίΐοι οὗἨ {16 βίαΐο οἵ 

6 νίο α} θ6ονοῦ ὑῃ 0 ἴογηλ οἵ 
ΟΧΡτοδβίοπ 18. ΟΠ ροα Βἰ μη οΑ ΠΟΥ. 
δ Φ0! ἢ ἀΟ068 ποὺ ΒῈΥ οὗ ἰνΐι (9. 4) 
{πῶῦὺ κἸ1ι6 15. ὑτιθ ἃπὰ {πὸ ὑγαῦ 15 
ἴῃ ν᾽; Ὀὰῦ 6 Ταῦ οΥ σοραγβ 1Ν15 
οἰαγαοίον. ἴτοὰὶ {110 αἰγίηθ 510, ἃὰ 
Ῥοϊπίβ ουῦ πού ψιηδῦ βιοἢ ἃ πὰ 15, Ὀαΐ 
να Βι0 ἢ ἃ ΠὰΠ [8 γΟΟΟΙγΘα ἔγομὶ 
Ἠΐ Μ]|10 8 ὈΠΟΙΠΔΉ ΘΑΡ]Ο: ἐη ἐλ 
ηιαν ἐδ ἰουο 9 αυα παΐ, δοθη ρ67- 
"οιοά, Ἰγ ἀοϊηρ {118 10 Ῥάββοβ αὖ 
06 βαλθ ὑΐϊπι6 ἔγομλ ὑπὰῦ 10 }} ἸΔΔΥ 
θῸ ἃ Ῥαγύ οὗ ᾿1ἴ6 ἴο ὑἶιο {088 οὗ ΠΠ{ 0. 
Τααῦ Δ Ὀ6 ΟὨΪΥ ἃ τἱρὶιῦ ΘΟΙΟ6Ρ- 
(10 ΓΘ] 504. ἴῃ ὑποιυρΊ: ΟΥ̓́Θ 18. {116 
ΤΥᾺΔ] γα βοα ἴῃ ἃ ῬΘΥΒΟΙᾺ] το] ΐοη. 
Ἴὸ ἴον ψ μοι Οοα ρῖνοβ. (1. 1) θ6- 
οὐμλο8 δὴ ἀοίϊνο, αἰνίηο ῬΟΊΨΟΥ ἴῃ {110 
μιὰ νἶιοὸ ΜΟΪσΟΠΙΟΒ ΤΌ. 
ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ) εοαγὶία5 Ποῖ, 

εἰϊἰοοίίο 22 6ὲ Ατρ., ἐδθ ἰουα ς᾽ οὐ. 
ΤΊΙο Ῥθγα80, 10) ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ ὑ}ιὸ Ερί- 
8016 ἢγϑῦ ἤὨθγ6 δηὰ Βομοοίογῃ ὑμγοῦρ}- 
οαὖὺ 1ύ, 18. Δ σου Δη ἃ ΤΔΔῪ τοδὶ, 
Δοσογαΐῃρ' ΔΒ }}6 ρθη. 18. ὑαϊκοη δεν ). ΟΥ 
οἷ), οἰἴἴμον (1) ὕ6 ἰόν ψ]οἢ ἀοὰ 
βἰϑυβ,) ΟΥ (2) ὑ)ιὸ ἰογο οἵ ψ] οι ἀοα 18 
(Π0 οὐ͵θού. [10 ΠΙΔΥ͂ 4180 08) ΠΊΟΓῸ 
ΘΌΠΟΘΓΔΙΙΥ (3) {{Ἰ᾿0 ἰογὸ 110} 18 ΟἰἸαΓΔΟ- 

ἰογίβυϊς οὗ ἀοα ψῆοῦον 1 ἰβ Ττοσαγἀοά 
88 βονῃ ὈΥ αοἄ ΟΥ ὉΥ͂ πιδῇ ὑμιοιρἢ 
Π1Π|5. ᾿ο]Ρ. ΟΠΘΓΑΪΥ (06 ρσοηϊῖνο 
δον ἀγάπη ἴῃ {πὸ Ν, Τὶ, ἰΒ διδ7., ἀπά 
ἀοἤποβ. ὑΠ086 ψ}1Ὸ [660] ΟΥὉ ΒΏΟΝ ΙἰΟΥΘ: 
1 ΤΊΙΟΒΒ. 1]. 6; 2 ΤΊ 658. 1.2; ΡὨ]]. 1. 
9; ΟὟ. 1. 8; ἈΠΟ πη. κ, 7; ρος. 1, 

..4, 19. Οηρσο ἰῦ τᾶν κ8. {Ππ|ὸ οὈ]θοῦ οὗ 
Ιονθ: 2 ΤΊιθβ8. 11. 1ὸ ἡ ἀγ. τῆς ἀλη- 
θέίας. Βαὺ ῃ6 οὈ͵οσῦ 18 ὨΔΟΥῸ 60Π1- 
ἸΏΔΟΩΪΥ ΘΧΡιΌΒΒοα ὮΥ εἰς ; 1 ΤΊνΟΆ5, 11]. 
12; Οὐ]. 1. 4; 1 Ῥού. ἱν. 8. Οὐ Ρ. 
ἴσῃ. αν. τ, [ΟἸομι. 1Ν.} ζγαρτα, τ 
(  ΔΟΟ ΒΟ), 

Ιηχ δ ἤᾺλὰ] ἐ{ἢ6 Ἰονο οὗ αυά,᾽ νι ῃ 
{π᾿ ἀοιι οὐ! οχοορύϊοι οὗ 2 Τ}1088. 11]. 
5, ΔΙΜΑΥΒ ΠΊΟΔΙΒ ὕπο Ἰογο Ψ}]1Ο ἢ) 18 
Βο ὈΥ αοιϊ, ν] ον ΘοΏλοΒ. ἔτγοτι 
ἀοά: 2 ΟὐΥ, ΧΙ]. 124. Ἰλολ. ν. 5; ν]]], 
29; ᾿ρὶν 1ἰ. 4; ἃ 850. «150. “ {}1ὸ Ἰονὸ 
οὔ Οιγῖϑὺ᾽ ἰβ ὅὸ Ἰονο ψ ] 1 οἢν ΟΤι ϑῦ ᾿ὰ8 
ΒΟ ἢ ἂμ 5.16 05: 2 Οὐγὶ ν. 14; οι. 
ὙΠ... 35; 0}. 11. 19. θρ. Ιρῃ. αὐ 
Τραΐί, ὁ; ααὦ δοιη. ἰδοῦ. 1ἢ [{κὸ 
ἸΏ ΟΥ “πὸ Ἰονὸ οὗ ὑπο δρὶ τιν᾽ (Ἰλοη). 
χν. 30) ἰΒ ὑΠπωῦ Ἰονο ψ βοῖν ὕΠὸ ϑρὶτῖῦ 
Κίπ 108 ἀπ Βυδιιίη. 110 ῬΓΓΆ80 “0110 
Ιογο οἵ ἀοἄ᾽ ἀὐο5 ποὺ οὐσαν ἴῃ {}|0 τχχ. 

Ἴ]1ὸ ἀϑαρὸ ΟὗἨ δῦ «Φ011 18. 1088. 5[}10}6 
ἐῆδῃ ὑπΠὰῦ οὗ δύ Ῥλὰ]. [Ιῃ 1 Φολη ἰν. 
9 “ἐμ ἴον 9 ἰοα᾽ 18. ον ἀρ} ὑΠ0 
Ἰονο νυ οἱ (ἀοἀ ἰἸὰ8 Βῃηονγὴ (ΘΟ Π}Ρ. 6. Υ͂. 
9. ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ), ἀμ {1.18 ἴΙονὸ 
18. ἀθοϊαγοα ἰὼ 6 {Ππ|Η0 Βρυησ οἱ 8ἅ]} 
Ιονο,Ί, “1175 ζηυ0᾽ (Ὁ. 12) ὈΘΟΟΙΏΟΒ 
Θἤοοινο ἰὴ ἸηΔη, 7]1}}8 σοῃσοαρίοη οὗ 
{πο Ἰογὸ οἵ (ἀοὰ ἃ5. σοπμημηϊοαϊοα ὉΥ͂ 
ἀοάἄ ἴο τη 15. ]ΑΙΉΪΥ ΟΧΡΓΟΒΒΟΩ ἰῃ 1 
0 111. τ λ6 Μαϊ 67" μαι, γί θη, ἰοὸ 
(8 ἴοτό (ο0}}0. 6. ἴγ. 7, 16). μοΥοὸ βιοῃ 
45 (ἀοα ἩΠ  50}7 [66]8--- ἀἸνΊηο Ἰονθ᾽--- 
ὈθοσΟΠΊΟ 5. ὉΠ ΓΟΓΟΤῸ 8 ὁπμαἀονμηρηῦ οὗἁ 
6 ΟΠ εϊδυύίμη. [ἢ 018 Β6η80. “ἐΠ0 
Ιονο οὗ ἀοα᾽ ἴῃ ἐπ ὈΘΙΊΘν ΟΡ 0818 ΓῸΓ 
ἀροιὶβ οὗ Ἰογὸ ἴυ ἴπὸ Ὀγοίιγοη (ὁ. 11]. 
17). Αὖ {0 βαιηο ἰἰπὸ αοἀ 15 {Π|π|- 
Β0 ᾿  {Π|6 οὈ]θοῦ οὗὨ [86 Ἰονο οὗ ν} οι ΗΘ 
ἷβ ὑῃ0 ΒΟυΥΟΘ δηα {Π6 γ1]0: ο, ν. 2 
(ΘΟ. 0. ΨΦο η ΧΙΥ͂, 15, 31); 11. 15. (ἡ ἀγ. 
τοῦ πατρός). 



ΤΠ. Ὁ] ΤΠῈ ΕἸΠΗΤ ἘΡΙΒΤΙΙ ΟἹΥΕ 5Τ Ζ0ΗΝ, 49 
Ἶ . 7 Υ͂ , εἴ 3 ᾿ - ᾿ 

τετελείωται. ᾿᾽όν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμέν" 
τ ἐπ . . . 

5 ἐν τούτῳ... ἐσμέν: Αὰρ. τοδα8 ἐπ ἰοὺς σομηοσοίμεις αμΐα ὧν ἰρδοὸ βιηθι δὲ ἐπ 
ἢ ἶ}80 ρεγοοῦί γμδγάμιι, 

ΤῸ Δρροαγβ ὑπογοίογο τηοϑὺ ῬΓΟΡΔὉ]Θ 
ταῦ {10 Ππιπάἀδιηθηίαὶ ἰάοα οἵ “ὑπ Ἰυγθ 
οἵ αοἀ’ ἴῃ δὺ Φοπα 18 “ὑπ Ἰονὸ ΠΟ 
(ἀοὰ μδ8. τη Κποόνῃ, ἃηα ΨΠ]10} ἀη- 
ΒΟΙΒ (0 [Π|8 παῦιγο, ΤᾺ Ἰονὸ 
ὁομ οι ο ἃ 0 τπὰπ 5. οἴοοίίνο ἴῃ 
᾿ΐ) ἰοινναγβ ὑ9. Ὀγούμγοι. πὰ ἰο- 
γναγαβ (ἀοὰ ΠΙΒ0. 1δὰῦ ΟΜ ΌΥΘΡ 
δῦ ΠΙᾺ 6 τηρῃ!!οϑὺθα ὑ}10 ΟΒΒΟ  ἰᾺ] 
οοποορύϊοι ἐπὰν 1Ὁ 18. ἃ ον ἀϊνίμο ἴῃ 
105. οὐἵσῖν. ἀνὰ ΟΠ γα ῦοῦ 18. μοῦ Ἰοθῦ, 

ΟοτηρΡ. {ολ χν. ο ἢ. 
Αὐοοογΐηρ 0 {π8. ἰπψογρ οὐ δ] 0η 

(86 Ἀ᾽ηιθο ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ 8. Μ10} {10 
«γἱρῃθοουβποθα οὗ ἀοά᾽ (Ἰλυμι. 1, 17, 
ἄκο.), {πὸ ἐροδοο οὗ ἀο} ([}}}. ἵν. 7). 
Το Ῥ ιγαβο ὁΟΟΌΥΒ ὑδίοο ΟὨΪΥ ἢ} ὕΠ|0 

(ἴοϑρ6 18: {πὸ χί. 42; Φοίνῃ ν. 42. 1 

ὁ σθο ὑπὸ τομάουίρ ονο ἰο ἀοά’ 
ἰς ἀμ 5810, θα6 {π|8 τοηἀουπρ' 008 

ποξ βοῦῖι 0 οΧΙδιαῦ. {ΠπΠῸ Ἰ]0Ὰ 1] 0’ 

(οοηΡ. Οοηι. Τὐ. τ Οὐν.. 40). 
Τὰ {πο ρυθβοηῦ μαβθαρὸ ὑΠ|01Ὸ οι [0 

Ἰ01|6 ἀοαθὺ ὑπ ὁ. ἵν. 9 ἀοῆποβ {10 

πιοιπΐηρ. “Ἴ1ιο ζογο οὗ ἀοα᾽ 8 α0α} 

Ιογο ἰονγθ. τμδῃ Μ ]οομοα ἃπα ἃ}- 

γνγορτγίαίοα ὈΥ̓ τηδη. ΤῸ {Ποισμύ οὗ 

ἀούίου ἰκ ἐπγτουσοαῦ οομποοίοα «10 

{π6 ἐποισιῦ οὐ ψιαῦ αοα 8 ἀ0η0. 

ἼῸ ΟἸιτ ϑυίμη. “Κπονβ᾽ {Ππ0Ὸ Ἰονὸ οὗ 

Θοᾶ ἀπά ἴῦ Βοσοιηοβ ἢ ἢν ἃ ΒΡΙΙΠΡ; 

οὗ ἴονο, αὐδαϊείπς ᾿ῦ5. σοιμ]οῦο ἄἀονο- 

Ιοριιθαῦ ἰκ παμιὰμ 119 0πτοισὶι γὙἱθα} 

οὐθάϊοηοο. 
ἀληθῶς 56)4 Υ., τον, ἴῃ ΥΘΥΥ͂ 

ἰταθ, πὰ ποῦ ἴῃ ΜΟΥ ΟὨ]Ὺ (ὁ, 11]. 18). 

Οοπιρ. Φομι 1. Δῇ : ὙΠ, 31. ΤΊΟ ποτὰ 
ψαλ!ῆοθ {πιὸ 016 οἰαι80 ΜΙ Π1οἢ. [0]- 

Ἰονβ. 718. φγοῦοα] Τοβα] 18. ὁ0η- 

ἰγαϑίθαὰ ὈΥ ἱπιρ!!οαὐΐοπ τ δ ὑΠ|ὸ 14] 

Δββου οπβ ΟὐἨ [1860 ΟΣ Ιδὑ18}8 (6010. 

ἢ]. 18). 
ὸ φρογοούίοι. οἵ Ἰογο 18. Θοπα]- 

ἀοποὰ ὉΥ ὑπὸ οοιμροἴομοβ οὗ ΟΡθ- 

αἰόποθ. 
τετελείωται) ρμογ θεία 68, Ὗ., Φ0Ή- 

“μηιριαίωα 6εὲ Ἰλιοῖ,, μαΐλ...066)) }07- 

αοιοά, Οομρ. 6. ἷν. 12 (μοὐθ), 17» ι8 

Μ]ΙΟΓΘ {110 {πουρὶ]ῦ ἵν Ῥυσδοηίθα ἰῃ 
αἰ ογοιὺ "Πρ 8. Οὐ}. ΟἸθιη. ἃ. 
ΟΥΥ. κὸ οἱ ἐν ἀγάπῃ τελειωθέντες. 116 
Ροϊζοιιϑϊ)] {αΠ]θηῦ οὗἨἁ {}ὁῸὸ Ιονὸ οὗ 
Οαοὐ ἴῃ ἰμθ ΟἸιυ δίῃ ἐΐο8. ἴῃ ὨΪΝ 
αὐϑοϊαῦο ΤΟ 058. 0. ἸΟΥη ἃμα ἰὸ 
ἂο ἀὐὰβ Ψ1}} (οι. 1θο. ΧΙ, 10), 
ὑκοῖι ΘΟ υδυπ ἀοοοτάϊηρ [0 [15 πηοᾶ- 

ΒΠΙῸ 18. ΟΡ ροῦοἃ 8. ἃ ἸΊΘΏΠΟΡ οἵὗἉ 
ΟἸιγῖπὺ (Ἰὰρ], ἵν. 16). 6 ΤΟροΙνοΒ 
ἤτοι ΟἸχῖϑὶ νἰαῦ ΟἸεἸδῦ Διὰ. ἢ β οὶ ἢ 
γοροινού, Οὐ}. ὁ 01}}) χυ]]. 25 ἢ Ομ 
{}18. 1άσα, οὗ " ῬοΥ Ο Ίοη.,᾿ “ΘΟ Β.Π)Π18- 
{10},᾿ βοὸ0ὸ. ΠΟῦς 11. το; ἴχ. ο; ΧΙ, 23 
ἃ ἠοΐοθ., (Ἰοηὐγανῦ τελεῖται 5. ΟὟΥ, 
χἢ. 0. 

Ἰδοίδι τελειυῦν αηὰ ἐπιτελεῖν τὸ ἀβοὰ 
οἵ Ομ ιυϊβύαῃ δούϊοῃ (1}}}. ἢ}. 12; (ΛᾺ], 
111. 3), Μϑυῦ ἴῃ τελειοῦν ὑΠογῸ 15 {Π0Ὸ 
τἄρα οὗὁἨ ἃ σοπθιιοιϑ στόν, ἃ νἱ(α]} 
ἀἰονοϊοριμοηῦ, ἃ άἀγνωοο ὕ0 πη ΓΙ Υ 
(τελειότης, 16. γ. 13; νὶ, 1), ἴὰ 
ἐπιτελεῖν ὑπὸ πούϊοιι 15. τον ὑπαῦ οἵ 
αὐξϊΐηρ ἃ ἀοϊ εἶθ οὐ (τέλος), Οοη- 
ὑγταϑὺ «1105 11. 22 ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίσ- 

τις ἐτελειώθη 1 2. ΟΟΥ. ν]]}. 1 ἐπιτε- 

λοῦντες ἁγιωσύνην, ἃ Λοΐβ Χχ, 24 

τελειῶσαι τὸν δρόμον νυν 2 ἢ), ἷν. 7 
τὸν δρόμον τετέλεκα. Ιπὶ 2 (Ὁ. ΧΙ]. ὦ 

τελειοῦται ἰὼν Ὀθοη Βα θπϑυαὐο ἦι 
Ἰαΐον Δα ΠΟΥ Ὁ]0 5. Ὁ} τελεῖται. 

:. ςῦ,6. 17), κἰψη αἱ μϑιίοι, 0 

βἰση ΟὗἨἮ απίο 1} (ἰοὰ 15 Τοππὰ ἦλ 

{ἐπ παύου οὗὨ ΟἹ δῦ, Α.5 {}Π|6 5ῖδ! 

οἵ Κπον]οῦρο 15. ἐῸὸ θῸ 500} ἴῃ {Π0 

Κοορίμ οὕ 6110 αἰνίπο οοπδ ἀμ 6 68 

ἢ (Ποῖν τἀπὶ! (ὁ. 3) δα ἴκ 16 ΚΘΘΡ- 

ἱπρ οἵ {πὸ αἰνίμο ποτὰ ἰὴ ᾿ἴ8. ὉΠ 

(ὁ. 5), 80 ὕΠ0 εἰσι. οὗ [ΟἸ]Ο ΒὮ 10) 15. [0 

Ῥὸ βοοῃ πὶ ὑπὸ οογργίπρ ὕΠ 6 ἀἰνίπο 1Π0. 

ἐν τούτῳ] 716γοῦν, ὧδ ἐλιῖϑ, ἴπ {0 

γοα ἰϑα οι οὗἨ {118 Βριυῖῦ οἵ ΟΠ θηοο 

ΜΠ οὶ 18 ὅλο μ οἵ Ἰονο : Ὁ. 3 ποῖο, 

γινώσκομεν) (Ὁ. Ο. Υ̓. 2 ποῦθ, 

ἐν αὐτῷ ἐσμέν] αγὸ ἵν 1ἶπι. Τὶιθ 

τάοα ἤπᾶὰβ ἃ Ὁ] οχργοβϑίοῃ ἴῃ Αοίβ 

χυῇ. 28 ἐν αὐτῷ ζῶμεν καὶ κινούμεθα 

καὶ ἐσμέν. Τὺ 8 ῥγοιαλπθαῦ ἴῃ δῦ ΦοΒΠΒ 
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ΞΟ ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΝ 5Τ 59500ΗΝ. ΠῚ. 6 
6 ε ἰ ᾽ 2  Ὸ “» ἤ ᾽ “ ᾿ 2. κα 
ὦ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιε- 
πάτησεν καὶ αὐτὸς περιπατεῖν. 

6 καὶ αὐτός περιπ. ΑΒ νρ [μ8 : καὶ αὐτ. 1- οὕτως" περιπ. Φ΄ δ Ο Τ16 5Βγ1 ΒΟ]. 

ΤΟ ρ 8. ἴῃ 8. ΒΡ] Γ α8} ΓΟγη, ἃπα 18 
Ῥγοβουῦοα μου βουογα αἰ ουθιῦ ἃ8- 
Ῥοοῖβ, ΤΊῚ0 ΓΟ] Ον ΒΡ οὗ ὈΘΙΘΥΘΙΒ 
νὴ Οοα 15. ΔΟσΘΟΙΏΡ]ΠΒΠοα ἴῃ ΟἸγὶϑὺ 
(] οἷν χῖν. 20; ΧΥΪ,. 21, 22). ΤΟΥ͂ 
ᾶγο ἴθ σὰ {πὸ πῃ ἃηὰ ἔουπάα- 
ὑἴοη οἵ {πρὶν Ὀοΐηρ, οὐοὴ ἃ8 “00 
νον’ “1108. ἴῃ ὕΠ0 6.1] ομδ᾽ (6 νυ. 
19 ἢ). Τὸ σομθχῖοι ΕἸ} 15 ὦ ὑνγ το! 
ΓἸΠΙπιουῦ ἴῃ “Πθάν θη ἡ ἃ οἷ ὁ οατί], 
“6 ἴῃ Ηΐϊη ἃ Ηθ ἴμ τ᾽ (ἰν, 1 
μοί). 

ΕῸΥ {ἰὸ Ῥῆγαϑο ὁ Ὀοΐηρ ἴῃ αν δὲ 
081} ἸΔΟΓῸ ΘΟΒΟΙΪΝΥ, 8 ᾿ ὑἢο [0]- 
Ἰονρ᾽ Οἴδιιδο, ἀπ 08 016. μγ56 “Δ0]α- 
ἱησ ἴὰ αοἄ; ν] οὶ Δα ἀβ {16 Θομοορ- 
ἀἰοὴ ΟὗἨἁ γψουβομὰ! ἀοϊογμϊπαύίΐοι ἃηᾷ 
ΟἸυγῦ: δῦ. 24, 27, 28; 1|ϊ. 6, 24 ; ἷν. 
12} τοῦ, Φο] νἱ, σ6 μοίο ; ΧΥ͂. 
4 

Π}118. ὑπο γθ 18. ἃ ῬΓΟ ΤΟ ϑδῖνο Οἷ080- 
πο 58. ΟὗὨἨ γοϊαθίοι 1ὼ. {Π|Ὸ ὑΠγῸ0 ΡΥ 508 
ἀὐϑὰ ἴῃ ὑ}185. Βοοῦϊοι : ἐγνωκέναι αὐτόν, 
εἶναι ἐν αὐτῷ, μένειν ἐν αὐτῷ (( ΘΟΡΊ 10, 
Ομ η10, οσοπδίμὑϊα,᾽ 1) ΠΡῈ]). 

6. ὁ λέγων] λὸ ἐλαέ βαξίἤ,. τ. 4. 
ΤΊ ΟΡΘΠ, ῬΟΥΒΟΙᾺΪ ὈΥΟΪΌΒΒΙΟΙ. ΟΔΥΓΙΟΒ 
ΜΊ 0 ἃ ραγαγλοαμῦ ΟὈἸσΠΊΟΉ. 

ἐν αὐτῷ μένειν] Ὁ. 5 ποίθ. 
1Ἴ11ὸ σοηβύγιούϊοι οὗἩ λέγω ν10}} {116 

1. σοι 5 ἀρὰ ΐ ἰὰ δὶ ο. ΟὉΠΡ. 
“ Τίηι, 11. 1ὃ. 

ὀφείλει] ἀοϑοΐ Υ., οσιέ, ἰα. Ὀοπμᾷ, 
ΠῚΙὸ ΟὈΪἸΡαὐϊοι 18 γοργοϑοη θα ἃ8. ἃ 
ἀοὺὺ (6 χυ]. το). ΤΊιο ᾿ἴ6 ν] 16} 
15. οι Οὐ «ὐὰ ἴῃ Οἀοα τηυϑὺ θῸ 
Ἰηδηϊοδίο αὐΐον (6 μανοῦ οὗ {110 
ἀϊνίπο 116 ΠΟ μὰ5 ὈΘΘη. Βῃονῃ 
ΡΟΝ οαγύῃ. Δ σοπύγαβύοα νν10}}, δεῖ, 
4 ΟὈ] σαὐϊοι ἐπὶ (ἢ 6 παύαγο οὗὨ ὑπίηρ8 
(ΟΠ χχ. 9), ΜΔ οι 18. ποῦ ἔοαπά ἴῃ 
{πὸ ΤΡ β0105. οἵ δύ Φόμη, ὑΠοὰρ]ι 10 18 
μοὺ υαπἰχοαπουῦ ἱπ ὕΐο οβροὶ μὰ 
{6 ΑΡΟΟΆΪΥΡΒΟ, ὀφείλειν ΘΧΡΥΘΒΒ65. ἃ 
ἈΡΟΟΙΆ], ῬΟυΒΟ 11 ΟὈ] ΘΑ Ιοη. 
(μι. 6. 11. 16; ἵν 11; 3 ΨΔο]ὴ 8, 

ΤῊ ἱπιᾶρῸ 15 ἐγοαπδηῦ ἴῃ δύ ῥα]. 
(ὐτρ. Ἰλοῃλ. ἱ. 14 ; Ἅ}. γΥ. 3. 

καθὼς ἐκεῖνος] 656} αϑ ἶ)6, 1.0. ΟἸγΙδῦ. 
ΤΊΘ ῬΤΟΠΟΉΙ ἐκεῖνος ΟΟΟΌΓΒ 111, 3, 5, 7, 
Ι6; ἵν, 17, ἃηἃ 18. ΔΙΎΑΥΒ τιϑοὰ οἵ 
ΟἸιν δύ, ἨΘ βίη οαὐ ἃ8. {6 ὁη6 
Πσαγθ βοὴ ἴῃ 1}} ρου οοὐΐοη οἵ Η 5 
δαμηδηϊγ. ΟΟὨΡ. 0] 1. 18; 2 Τὴ, 
ἱϊ. 132. ΕὟΥ {710 ΟΠ ἰβϑίοῃ οἵ οὕτως 5600 
6. ἵν. 17 ποίο, 

περιεπάτησεν] τγαϊο, ἱ, 6 ποίο. 
Ἰᾶνου. ἴῃ ὑδιοὸ οοπθοιαμ!αὐΐοι. οὐὗὁἨ ἁ {}ιὸ 
Ἰοί!οϑῦ {Ππουρ] 5 0 Φοιη ἤχοβθ ἃ 
Ῥγδοῦϊοι] βθαμἄιγαᾷ, Τ}ιὸ αἰνίπο [0]- 
Ἰονν8}}}}} ἴο νυ] οἷν ἢ6 Ῥοϊπ 5 15. το]! βοὰ 
οἷν ΟΑΡΌ]. πὶ ΘΟΥΤΟΒρομ ἴῃ Δοὐϊοῃ, 

1119 γναξύθοσῃ οὗἩ ΟἸ ιν ἰδῦ, ΔΒ. Βοὺ 60 Γ6 
5 ἴῃ 0 Νὸνν Τοα δ ηθηῦ, 15. ἴῃ ΘΥΘΥΥ 
ο80 ἃ ραδῦογη οὗ 1} 010}, ΒῈ {6 Υ- 
1η5, ΒΔΟΠοο, ΟὐμΡ. Μαὐ, χὶ, 20; 
Φ01}}} ΧΙ. το; Ιἴοη. χυ. 2 ἧι; Ερ]!. ν. 
ι Π ; 1]. 1. κα 1, τ Ῥοί. 1. 21; 
ΠΟ. χὶϊ. 2. 

ΛΑυριυϑύϊηο γοϊηῦδ οὐὖ ὑπαὺ ἐπα] κὶ 
ΠΩ θῸ “Βολγίη τ᾽ ΟἿΪΥ : [Ὁ] γ]ϑὲι5] 
ὮΧῸΒ ἢ οὐ. ογαῦ οὗ 1 085 νὰ 8ΔῈ}- 
βυϊαθαῦ : ̓ρ88 ϑοῦ νἱὰ στ θα 618. 

111. ΟΒΕΘΤΕΝΟΙ ΙΝ ΤΟΥΕ ΑΝ ΠἍΙΟΜΊ 
ΙΝ ΑΟΤΌΑΙ, ΤΑΡῈ (11. 7--5-11} 

Τ}ιὸ ἀδοϊανθίοη οὗ {Π|᾿| ἰοϑύ οἵ ον - 
Ιοῆρσο οὗ οἱ δηα [0] ΟννΒΡ τ ἀοἀ, 
ΜΉ οἷν δὺ ΦοΠη ΠΝ σίνοῃ 1 δ᾿. ,3-- 6, 
Ἰοιλὰκ ἴο ἃ ΥἹΟΥ͂Ν οὗ ὅ]ὸ Ῥυδοίϊοι) Ε18]- 
μιομὺ οὗ {πὸ ὑοϑῦ Ἰηαϊοιθοά ΔΙΡΟΔΑ͂Υ ἴῃ 
ν, 6. Τ|6 [μἴ οἵ Ογἰδύ, ἃ ωἱ{0 οὗἉ οοη:- 
γν]οῦθ Ἰουθ, οὗ οουρ]οῦο 56} Ἐβ ΥΠ06, 15 
ἴμο ὑγρ6 οἵ {᾿ὸ ΟΠ νύ 5 1110; δῃὰ 
6 δι βόληοο ΟΥἨ ΟἸ νυ 5. 110 ἴῃ 
{118 ἀϑροοῦ 15 ρα ΠΟΥ ἀρ ἴῃ {110 
ὁπη6 οομμμηάἀιηοηὺ οὗὨ Ἰογο, ψ]10}} οχ- 
ῬγΟΘ508. Ψ]ιδῦ 18 Ἰηθαηῦ ὈΥ “ΚΟΘΡΙπρ 
Π18 σου ἀχοηὐβ᾽ (Ὁ. 3) δα ἐν] }ο- 
ἵἱῃρ ΟΥ̓́Θ ἃ8. 116 πιὰ] κοα᾿᾽ (6, 6). 1]}}}8 
ΘΟ ΔΙ Θῦ 15. Πγβὺ βοὺ ον ἰὴ 1ὐβ 
ὑννοΐοϊ ἃ οἰδύαοίου 45 οἱἁ δηα νοῦ ΠΟΥ 
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Τ᾽ λγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ᾽ 
ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ᾽ ἀρχῆς" ἢ ἐντολὴ ἡ 

7 ἀγαπητοί δὲ ΑΒΟ γῷ {116 118 ΒΥΥΥ : ἀδελφοί ς΄. 

(ον. 7, 8); πὰ νοι ἰγασοᾶὰ οαὖ ἰπ ἰ(8 
͵581168 (συ. 9--- 11). 

Ι. 7.6 Οομιριαπμαπιθιί οἷά απ 
ποῖ (δ Ό. 7, 8). 

ΤΠ}6 σοομιιηδηαηιθηΐ, ποῖ 15. {Π|ὸ 
γυΐο οἵ ὑπὸ ΟΠ γί 1[1{6, 15. ἃ5 014 ἃ8 
πὸ ἢγδὺ πιοϑβδαρο οὗ ὑπὸ ΟΟΒροὶ αμὰ 
γοῦ ἃΒ ΠΘῪ 8 ὑ}}0 Ἰαϊοδῦ γϑϑ Βα 0. οὗ 
ἰζ(5 ρονοῦ. [ ἴο8. ἱποϊπαοα ἴῃ τ ]αῦ 
γγὸ ἢιθὺ ᾿ισαν, ἃπὰ 15 "απ αίοα ὈΥ̓ 
{6 στον ίηρ Θχρογίοιοθ οἵ 116. 

7. ᾿Αγαπητοί) Οαγ ϑοίηνὶ Υ͂,, 7160. 
ἐξείη ΛῸρ., οζουτρα, Τ 5 15 Ὅη0 γϑῦ 
ΟΟΟΌΓΙΟΙΟΟ Οἵ {0 {{Π10,| 10 15. δι- 
σοϑίοα Ὀγ {116 ὑπουύσ]ὺ οΥὨ ὑδο Ἰαβὺ ἴῸ 
ὙΟΥΒΟΒ, Ππιδῦ ἃ5. {Π6 γαθου} ΔΑΑΙΌΒΆ 
ἮἣὭσς {6 οἰ ἄγον (Ὁ. 1) ΜᾺΒ 8ὺρ- 
ϑοβίρα ὈΥ ἷ. το, Ἴ]1ο ἰογο οὗ οὐ ἀπά 
ὑμ6 Ἰογο οἵ ΟΠ γῖϑὺ ο4]]1ρ’ οὐδ μι ΔἢἢΒ 
Ιογὸ ριοβοηία ΟΠ ϑ 5. 1. ὉΠΟΪ ΠΘῚΝ 
γϑ αὐϊοθ θη6 ὅο ποίου. δ Δο)η 
ΜΈ ο οηϊογοῖην ὑπ σοι ἀιοηῦ οὗ 
Ιονθ σίνοβ ΘΧ ΡΥ ΒΒ10η ὕο ἰΙονο, (ὐ0}}}}. 
11, 2, 21: ἵν. 1,.7 ποθ, 11; διὰ ἢ 
{}|}6 βὲπιρ. 3 900} 2, ζ, 11. [ἢ 686]! 
ΟΆ80 {λι0 τι30 οὗ [Π|ὸ 010 ΜΠ αδύγαίϊοϑ {110 
ἀΡΟΒΟΪΘ Βα ὑποιῦρὶῦ, ὅδ αἷδο ὕπο {16 
ἀδελφοί Ὀγΐηρδ οὐὐὖῦ {16 μοϊπὺ οὗ ἢ}15 
ὑολοϊΐηρ 1. 0 ομ6. θ]ι00 ἩὙΠΟΙΤῸ ἢῸ 
δάορίβ ἰῦ ; ἢ]. 13. 
1} ἀγαπητοί οοπὐγαθὺ ἠγαπημένοι 

Οὐἱ, 11. 12; 1 1]ιοϑα. 1. 4; 2 Τ]χομα, 1, 
13. Οομν. Κρ]. 1, 6. 

Τίιο “οοιμιδηαηῃοιῦ᾽ ὑο ΜΠ} 16}} {}10 
ΔΡΟΒΟΪΟ ΤΟΙ͂Ο 85. ποὺ 66ῃ ΤΟΡΙΒΔΙΪΥ 
δίατοί, θὰ 10 15 τ] 1οα τη ὅἢο “ οπο]0} 
(ἰβ νοαηα᾽ ὀφείλει) οἵ ο. 6, Τ}ιῸ ἰάοα 
Οἱ {110 1πνἰ ῥα ίοι οὗἨ (νυ ϑὺ 15 Ἰἀ θη 0] 
ὙΠ} ὑπὸ Γ] Π] ποὺ οὗ Ιονο. Ληὰ {80 
ΜΟΥ ὀφείλει ΟΔΥΥΪΟΒ τι8. Ὀδοῖς ἴο {10 
1,ογὰ δ ̓πὐουνργοίαξίου οὔ Π|Β Θχα 0 ]ο : 
ΦΌΠ πη ΧΙ, 14 (ὑμεῖς ὀφείλετε). Ὑο 
Ἰιᾶνο αἰγοδὰν βθθὴ ὑπᾶὺ {Π0 ΠΙΔΗΥ͂ 
“ΟΠ ΔΙμΘηὐΒ᾽ (νυ. 3) ἅγ6 ἱποϊαθα 
ἴὰ ἐ{Π|6 πογὰ᾽ (6. 5). ΝΟ {6 “ΘοΩι- 

ΙΔ ἀηγολ 8 ΔΥῸ Βιιπηηοὰ ἀρ ἴῃ {10 
000 “ΘΟ ἀπο ᾽ (ΦΟ ΧἰΪ!. 34; 
ΟΟὨ1}}. 6. 111. 22 ἢ. 

Τ}νἷϑ ΘΟὨ Δ Δ] Οἢ Ὁ 18 ΒΡΟΪΚΘΙ. ΟὗὨ ἃ8 
“ποῦ πο υαὺ ο]4.᾽) [Ιἢη {118 σοηποχίοῃ 
“014 ἸΏΔΥῪ Ἰπσὰῃ Οἰμον (1) οἱ ἃ γο]α- 
{ἰϊνοὶγ: οἱο ποῖ θοϊοπροά ἴο {ΠῸ 
ἤνϑῦ βίαρο οἵ 9 Ο νἰδύ ΟἸασ ἢ, 
16 ῬΟΥΠΆΡΒ. 88 γοῦ Ὁ τγὰ8. ΠΠΒΘρα- 
τοοὰ το ὑπο ο]4 ογάου : ομο οὗ 
ψ]ἶοἢ. ὈΟ] ον ΟΥΒ δ ἀ ὈΟΘΠ ῃ ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΣ 
ον ἰδ ϑοσὶηηΐησ, ἴτολ ὑπὸ γϑῦ 
ΟΥ̓ΡΊἢ οὗ {ποὶν ΔΙῸ; οὐ (2) οἱὰ Δθβο- 
Ἰα Ο]Υ : οπ6 ΜΠ] ΟΙ. ψὰ 8 Ἰῃοἢπαἀοα ἰὴ {ΠῸ 
ΥὙΟΥΥ͂ σοπδύϊθαιοι ΟΥ̓ πὰ γ γον {δ 
δοσιηηΐτηρ : ολ6  οῖ ὑπὸ {ον δά 
γοοορΊ δ0 ἃ ἴῃ ὑπ6 1η)απούϊοιβ οὗὨ ὕπῸ 
Τ1ἂνν, Δα ὑπ0 ἀἰομ 6 ἴπ {Π|6 μγοϊηρὺ- 
Πρ Οὗ μ15 ᾿θαγύ, 
οὸ οἶδιβθ νυ ΐἱοχ ἐπ] Θ  ἰαύογ [0]- 

Ἰονϑ, ἃπὰ ὑπὸ ᾿ἀοπυϊβοιλύίοι οἵ ὑπ 
σοι ἀποὺ ὙΠ ὁ το νορα ̓  ν] οἷ 
ὑπ0 αἰδοῖ 165. μθαγὰ, βοοηὶ ὑο ἀοίοῦ- 
ελἶπο ὑμαὺ {1160 ἢγθύ 56η890 15. ππαοιιθί- 
ΟΟ]γ τἹρ] 

οὐκ ἐντ. κι γι] Οὐ}. 2 Φοΐμι 5 οὐχ 
ὡς ἐντ. γράφων σοι κ. 

ἀπ᾽ ἀρχῆς] αὖ ἐμέο Υ,, ον, ἰδ 

δοχιιμΐ. ΤῸ ψυν 8. ἅγῸ, 45. ΠὰΣ 
ὕοθι τον ἰπάϊοαϊοα, ΔΙ ΚΆΟΙΙΝ, 
6 Ῥιγαβο 15. αϑοεὶ θοῦ ΔΡΒΟΙΆΡΟΙΥ 
αι τοϊαἰάνοϊν. 

Ι. 1 5. υϑοᾷὰ ΔΌΒΟΪαθογ : ὁ, ΗΪ, ὃ 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει, Μ]101) 
ἢγϑῦ ὅὸ Ῥγοβοιῦ Οὐ οὗἨ Ὀοΐην 15 
αἰβοϊοβοά. 

Ὁ. 13, 14 ὁ ἀπ᾽ ἀρχῆς. 
6.1.1 ὃ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς. 
Μαϊί. χὶχ. 4, 8 ἀπ᾿ ἀρχῆς. [λο,. χ, 

ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως. 2 Βοῦ, ΠῚ. 4. ; 

2. Αραΐα 0 ἰβ ἀβοὰ του ν Οἱ ἐι 

ἀΠΠογοιῦ ΘΟΠΠΙΟΧΙΟΙΒ : ᾿ 
Ζοῖ χν. 27 ἀπ᾽ ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ 

ἐστέ, ἔτοπι {Π0 Ῥορίπηΐπα Οὗ ΩΥ Ρ ΠΟ 

ταἰπίδῦγγ. Οὐπιρ. ἐξ ἀρχῆς 40}ν. Υἱ 04, 
Ἁ.:...... 
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παλαιὰ ἐστιν Ο λογος ον ἤκουσατε. 
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ἤ 9 Α 

δηαάλιν ἐντολὴν 
Ἁ ᾽ὔ ς. «- 4 ἮΝ θὲ 9 9 “ Α 4 ς᾽. »᾿ 

καινήν γραφω ὑμῖν, ὃ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῳ καὶ ἐν υμῖν, 

ἡ ἠκούσατε ΣΑΒΒΟ γρ ὑΠῸ 16 ΒΥΓῚ: 
ἐν αὐτῷ ἀλ. Α. 

χυΐ, 4; Δοὶβ Χχυϊ. 4 τὴν ἀπ’ ἀρχῆς 
γενομένην [βίωσιν] ἴγοπι ὑμ9 ὈΘοΊ ΠΗ 
οὗ Υ 116. 
ΖΚὸ 1. 2 οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτοπταί. 

Οομαρ. Λοὺβ ἱ. 22. 
ὁ, 1Ϊ, 24 ὃ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἠκούσατε, ἔγΌΠῚ 

{86 Ὀορίμπίηρ οὗ γοῦν ΟἸγἰβυϊδη ἔα (ἢ, 
ΟομΡ. ὁ. 111. 11; 2 Φολῃ 6, 

ΤΉ 680 188 βῬΡαΒΒΆΡΘΒ, Ἡ ΠΙΟἾ ΔΥῸ ΟἸΟΒΟΙΥ͂ 
ῬΆΓΑΙΠΘΙ, ἀοοῖαο ὑπαὺ {Π|6 ΓΘΙΌΓΘΠΟΘ ΠΟΥῸ 
18 0 ὑπὸ Ὀορσίπηϊηρ οἵ 0 ΟἸγβίϊαῃ 
ταὶ οὗ πὸ γδα ἄουβ. 

ΟομΡ. [8. ἰχ}1. τ6 ((ΧΧ).). 
ΤΊΟ ὐ 1016 15. ομἰὑὐθα ἃ8 ἴῃ {}1|6 60Υ- 

ΤΟΒΡΟΠαΪΙΡ ΡΠΓΆ505 ἀπὸ καταβολῆς 
κύσμου, πρὸ καταβολῆς κόσμου. Ὧθ0 
6. 1. 1 ἢοΐίθ. 
ἡ ἐντολή. .«ἠκούσατε] ἐλι6 σογιγπαηα- 

ηιθμέ, [0 οομμπὰ πα πηθηὺ οἵ ΜΉΘ 1 
ΒΡΘαΪ,, ἐλ.}6 οἰ οομδἀμηθηὺ, 18. ἐδ 
«σογα τολίσ ψὰ Λοαγα 7γοηλ ἐδ6 δ6- 
σίμηῖησ. ΤῊ [Οσῃ οὗ ΘΧΡΥΘβϑίοη υϑοα 
ΟΡ 5865 ὑΠ0. ὑνγὸ ὑποιρὶ 8 ψΏ]Οὴ 
Ἰιᾶνὸ κόμο Ὀοΐογο (ἐν 6 σοπυμαπαηιει, 
ἐδ οἰά ΘΟΠμΠΔΠαΠΙΘῊ). ΟὐμΡ. 1. 2, 
Ι. 2:5, ἡ ζωὴ ἡ αἰώνιος (ὑλ6 ἐζ, ἐλι6 
θἰογηαἶ 116); 1.3 ἡ κοινωνία ἡ ἡμετέρα 
(6 ΓΟ] ΒΡ οὗ ψϊο 1 Βρθαῖ,, {0 
[6] οννΒ 0 ψ ΐοἢ 18. Οὐ Ὀ]ΘΒΒΙ ΠΡ); ὃ 
ὃ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν; ἷν. 9 ὁ υἱὸς ὁ 

μονογενής: 2 ΦΟΠΠ 1Ι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ 
τοῖς πονηροῖς : 13 τῆς ἀδελφῆς σου τῆς 
ἐκλεκτῆς. 

Οπ ὑδρ οὐδοῦ βαπα δύ Φοιη τυὶῦοβ 
6, ἷν. 18 ἡ τελεία ἀγάπη: 3. Φοδῃ 4 τὰ 
ἐμὰ τέκνα. 

ὁ λόγος] ΤῊΘ ο]α σομμτμδπαπιθηΐ, 
ὑῆ6 σομμηδηατησηῦ οἵ ἰονθ, ΜᾺΒ ἴῃ- 
οἰυλάορά ἴῃ ἰδ “Αοδροὶ᾽ ψαϊοῖὶ ἰἰὸ 
Δροϑόϊοϑ Ῥγοοϊαϊπηοά, Τ71}10 γϑοογὰ οἵ 
ἐπ Πογα 8 ψόοῦκ, ἐδ ἰρογα 4 ζ, ΜᾺ 8 
ἃ σοῃὐϊηποι8 08}} ὑο ΙΟΥ̓Θ. 

ὃν ἠκούσατε] το) οῆ, γὸ ᾿δαγα Ὁ. 24, 
ἢν τσ. Οοπίγαϑὺ 086 ρογίθοῦ: 1.1, 3, 
5, ἷγ, 3. Τ|10 ΟὔΔΩΡῸ οὗὨ ἔθη808 ἴῃ εἴχετε, 

ἀπ’ ἀρχῆς ς΄. 
ἐν ὑμῖν ΒΟ γρ ὑπ 19 ΒυσῈ : ἐν ἡμῖν Α ΒΥ ΒΟ] τὰρ (1). 

8 ἀλ. καὶ ἐν αὐτῷ ἡ: 

ἠκούσατε, ἰΒ Βἰρεῃ πολύ. ΤΠ}6 οοχὰ- 
Ἰηδηἀπηθηῦ γγὰ8. ἃ ΘΟὨ ΟΠ ΟῸΒ ΡΟΥ͂ΘΕ : 
ὑΠ6 Ποαυίηρ οὗἁ {6 νογὰ γγὰβ αἴ ΟΠ06 
ἢ3Δ] 1 108 ΟὈ] ΡΠ Ὼ, 

ὃ. πάλιν] τέογι Ὗ., ἀσαΐη. 10 
ΔΡΟΒΟΪΘ 18. ρθη. 06. 5ἰάο οὐ {116 
Ταῦ: ῃ6 ΠΟΥ ὕπγιϑ ὕο ὕ}}0 ΟἰΠιΟΥ. 
ΤῸ πάλιν ΔΏΒΜΟΙΒ ΟΧΔΟΙΥ ἤο ΟἿ 
“ἀρ ἢ ὁ ἡ Π6 γγΧ0 ΟΠΙΟΙ ΟἿ ἂν ΠΟΥ 116 
οὗ ὠριπποηῦ ΟΥ̓ ΧΟΠοΟ ἢ, βία γε π᾽ 
αἰγοθῃ. Οοιηρ. 40] χνὶ. 28; 1 ΟὍΓ, 
ΧΙ, 21; 2 ὐΥ. χ. 7; χὶ. τό. 

ἐντολὴν καινήν] γπαηααίηλ γΟΘΉ 7) 
γ., ἃ πθιῦ συπηιαηαηιθῖ, ΟὈΙΏΡ. 
9011} ΧΙ. 34. 16 σομιποηῦ οὗ 
ἴΙονθ 8 ὩΘῪ ο {16 ἀἸβοΙρ]05. ὙΠῸ 
μα [Ὁ] οννοὰ ΟΠ δῦ θη 10 σάγο 10 
ὑπ οἷν ὑ6 δνὸ οὗ ὕϊο 1 Ἀβϑίοῃ ἰὴ ἃ 
ΠΟῪ ΤΌΤ Δ 10} ἃ ΠΟ ΒΔ ΠΟΙΌΝ. 
Τῦ ννὰβ 36} αἰ5ὸ ο {Π|Ὸὺ ὈΘΙΙΟΥΟΥΒ ὙΠΟῺ 
δ “0 δα ἀγοββοά ἴῃ ῬΙΌΡΟΥΟἢ ἃ8 
ΠΟΥ ψΟΥγῸ πον ΘΩΔΌΪΟ ὅ0 ἈΡΡΥΘΠομα 
γν10}} ἔγθ8}} ρον ον ὕΠ0 ῬΌΒΟΙ ἀπ 116 
οὗ ΟἸι δῦ, ΤΊιΟ “ον 655 15. γο]αΐγο 
ἴο {Π|0ὸ ροβίψίοι οἵ {Ἰοβὸ ἰο οὶ δύ 
Ψ 0} νυ 08. 

ὅ ἐστιν ἀληθές... φιοι τογι)η ο5,..,. 
Υ,, εὐὐίοὺ ἰμίησ ὃν ἔρμο... ΤῈ6 
] 010 βοηύοποο Δ 1108 οὗ βΒονογὰ] αἰ - 
ζογϑηῦ γα! δ]ὐϊοπβ: (1) Α8 ἃ ὨΘΚ 
σΟὨ Δ ΠἸηοηὐ 1 υσιῦο ἀηΐο γοὰ ὑπ 
ΜΔ ΟΪ 15 ὕγαθ... (2) Δ ΘΝ ΘΟ Δη4- 
τποηὺ νυϊθ 1 ἀμῦο γοιϊ, Ὠδιηθὶυ, ἐμδῦὺ 
ΜΏΊΟ 18 ἴχαθ... (3) Α ΠΟῪ ὀοπμπηδηᾷ- 
τηοηῦ τῦὶΐθ 1 ἀπο γοὰ, ἃ ἔμοὺ (1.0. 
ὑπαὺ 1τὖ 18. ΠΟΥ ἃ8 Μ0Ὸ]] ἃ 014) ψΏΙΟΝ 18 
ὑγθ.... ΤΠ6 ΒΥΠΙΩΘΟΓΥ Οὗ τὸ βίγπο- 
ὑπγ0 866Π18 (0 Ὀ6 ἀοοίϑίνο ρα ϊηδῦ (1): 
᾿Ἑντολὴν καινὴν γράφω οληποῦ Ὀαὺ ὯΘ 
ΒΓ ΟΟΪΥ ῬάγΆ}161 ἴο οὐκ ἐντολὴν καινὴν 
γράφω---ἃ ὨΘῊ ΟΟΠΙΔΒΔΙΘη ἀ0 1 
το, “ποῦ ἃ ΠΟΥ Ομ Δ ἀιηθηὺ 40 
1 νυυῖο, [Ὁ 18 τηοϊὸ ΑἸ ουϊὺ ἰο ἀθοϊἂθ 
θούνγοθῃ (2) δὰ (3). 1 (2) "0 ἰαϊκοῃ 
{0 Β61180 111 δο0: “Α ΠΟῪ οοπμηδηά- 
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εἴ ς ’ ’ - ὃ 
ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη 
τοῦ τσὶύθ 1 ἀπύο γοῖ, ΠΟῪ ΠΟ ΙΟ88 
{Ππᾶπ οἷά, πονν ἱπ 108 δ 00 «πὰ ἰῃ 1085 ἀα- 
{ΠΟΥ γ, ὅσοι ἐπα ψ οι, ΜΉ 116 10 τνὰϑ 
Θη)]ο πο ἀΡΟῸῚ ἃ8. ἴγοιῃ {πὸ ἢγβύ, μὰ8 
Ὀθ6ῃ [ΟΠ 4 0 ΘΟΥΟΒΡΟΙ ΠΟΥ ΟἸΟΒΟΙ͂Υ͂ 
ὑπ 6 ὑθὴ ἀπαογβίοοια 10} ἔλιὸ ἰμούβ 
οἵ Ομ] 8 {1ἴ6, ψ τ {1ιὸ οΥυν Πρ’ 
ΠΥ ΟΥΥ οὗ 1118 Ραββίοη, Ἀπα ννἱὺ}} {}16 
(λοίϑ οἵἉ {16 ΟἸ κυ ϑυίαπ ὁ. ΠῚ οα {116 
οὔπον πη (3) ὈῸὸ ὑαίκοι ὑποι νὰ ΠαγΘ 
118. πὸ οὗ {πουριῦ: Δ πον οοιη- 
τ παἀιθηῦ ψυϊῦο Γ πἰηΐο γοι, πον, 1 
δὲν, ἃ5. "16 5. 01, δὴ δοϑουῦον 16] 
πᾳ. ργονρά ἔσο ἴῃ Οὐ ἰϑύ, 5ὸ ἔων ἃ8. {115 
ΨΟΥΚΒ ἀηἃ ψογν πᾶγὸ ΟΟΌηΟ. ΠΙΟΤῸ 
γ πον ; νὰ τὰ γοῦ, 50 [ἊΣ ἃ5. {Π|0 
ἀοῦπ} ΘΧΡΟΣΘη00 Οἵ 0. ΔΒ. ΒΟ, 
{}}}5 ἀπν οὗ Ἰονὸ ἴῃ ἃ πὸ Προ], 
1016 ΘΟΙΡΙ ΘΙ ΟΠ 5ῖνὸ ἃ Π)ΟΪῸ (0}- 
Βύγ 1. 

Οἱ {πὸ ]ιΌΪὸ {ΠῸ βοσομ 1 ΟΥΡΓ6- 
ἰαύο) ἈΡΌΘΆΓΒ ἴο [4}1 1 Ἰ)οϑῦ ψ]0}} {110 
οοπὐοχὺ ἃ} ΜΝ 111} 0Π|ὸ γθάβοι ΜΟΙ. [0]- 
ἴοννβ (δοσαιι86.. ἐλ ἐν πμ6 ἐσ αἰγοααῃ 
δλΐηοίμ)λ. Ταῦ [ον σάγο πόνον ἰο 
{0 ΘΟ θη ῦ ν 8. ΤΟ ἴῃ {ΠῸ 
ἸΆγρο Δ ἀθοροῦ νἱον 5 οἵ ΟἸΥ 1808 
Ῥόγβοι δηά οὗ {10 νους οἵ {16 ΟἸιΓοὶ 
ψ ΠΟ αἃ θοοι ἀμ Ὁ] ἀοα 5πσθ “Π 0 
Ὀορτπηΐηρ,, ΟἸὰ ψόγάκ, δύ οὐ. οομ]ὰ 
αἰθγια, ἃἃ ἈΡΡΟΔΙ 0 118 ΤΟΆΔΟΥΝ [ῸΓ 
{(Π6 σου ἤγδύϊοι οὗ 6 βίαξοιποιῦ, δὶ 
Ὀούομλο ΘΥν. 

ὅτι ἡ σκοτία... θόσαμ86. ἐΐ6 αν }- 
γ688...7}ὸ ἀροβῦ!ο [801 ̓ .2κ}8 ἢ15 ραγ Ὁ Χ 
ὈΥ οἸ ἶ ἀὐζοιύϊο ὅθ ὑπ οἰλησ 
ψ οἷν Δα ἰακθὴ μ]αθο ἴῃ ὑπὸ ἔλοθ οἵ 
ὑ.0 ψου]ὰ βίμοο ὑῃ0 (οϑροὶ ννὰβ ἤγϑὺ 
Ῥγομο θά, 1116 οαὐναγα οὐ ὉΠ] πη οηῦ 
ΟἰὍΠ 6 ΟἸαΓ οἷ. ΡΥ ἃ ΟἸΘΆΓΟΥ ἀἸΒὉ]ΠοὕΠ Ομ 5 
0 (80 Ομ γίβθμη οἰιαγαοίοσ. [ὑ ᾿πὰ 
θθΟΟΠ6 ῬΟΒΒΊ 10 ὑο ροϊηὺ ὕο ὑΠπὺ Μ]}16] 
88 ΟΡΟΙΪΥ ὈΘίογΘ πηι ογοϑ, Δὺ {116 
ΒΆΠῚΘ ὑλη)6 {Π|6 Ῥόγβοη οἵ Οἢ γϑὺ Ἡϊηι- 
861 Ὁ, ψ ]ῦ 105. ἱπή 106 5] ΡΠ: ΠΟΔΠΟΘ, ννἃ8 
Πα παύθα Ὁ ὑπ Θχρουίθηοο οὗὨ Ὀ0- 
Πόνοῖβ. ΤῊΘ πιοληΐπρ' οὗἨ “{Π6 ψογὰά᾽ 
(ἴουῦ θχϑῃι}]6) ννὰ8 πιά οἰθαγον ὑδδη 
Ὀοίογο ὈΥ {Π0 ΟἴοΒ061 οἵ δύ «015 ἃ8 
ὉΟΙΡαΓρα τ 0110 ΘΑ] ΟΣ (ΟΒΡΟΪΒ. 

ΤΊ οἰδιιβο ΠΥ Ὅο ἰΆΚΟΠ ἃ5 Δὴ δχ- 
ῬΙαπαύϊοι οὗἩ {Π1ὸ γοᾶβοι (ῸΓ ποι ἐμ 
ρΟΒΟΪΟ 8. γοροαύηρ ὑΠῸ δοπμημηδμηᾷ, 
ὄνοι ὑπαῦ 10 νὰ {πὸ “Ἰλδῦ που, Βὰξ 
0115. Τηθογργούα ἴοι ἈΡΡΟΆΓΒ ΠΡΥῸ- 
θΆΌ]Ο. 

παράγεται.. «φαίνει][ δ)" α)ι5ϊργηηξ,,, 
ἐμοί Υ᾽, ἐς ραβοίη ἴσαν... ἱρόν 
δἠίποίδ.... ,ὸ Οἰιδηρὸ 5. υἱούαγοά 
ὯΝ 1ῃ ῬΥΌΘΟΒα, ΤῸ ΔΆ ΚΠ ΟΒΒ 15. Βοὶη δ 
ἸΠἀγανη. (παράγεται) ἃ8. ἃ Οαγίαϊηι 
ἴγο ὑπὸ ἴχος οὗ ὑΠ6 που], ἀπὰ {}6 
Πα ἢ 18. θορΊπΐπρ᾽ (ἤδη) 0 πᾶγο {66 
ΘΟΙΠ80, 
ο᾽ παράγεται 8066 γι 17, Τ|ιῸ ἴῃ- 

ὕγαμιβ. παράγει ΟΟΟΌΤΗ 1 (ον, νἱῖ. 21; 
ῬᾺ, οχ!ν, (0Χ}}}.) 4. ΤΊιο ᾿ἀολ ΒΘΟΙῺΝ 
ἴἰο θ6 ὑμαὺ (τοά 15 τοιμονίηρ ὑΠπ|ὸ γ6}} 
ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥ [0 ἰὰγ οροι ὑΐὸ Ὀούίου {Π1 08 
γον 10 ΘΟΠΘΟΔΪβ, 

τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν) Ῥ0) 2. ΜΉ)161. 
γ. ἰμ φόρα Δασ,, τδ6 ἐμ, ἐὴ6 
ἰγμθ ἰΐσὰ. πὸ ἀἀά!ο οἱ {0 
οὨ Ποῦ ἀληθινὸν (ὁ. ν. 20) ΜΠΪΟἢ [8 
[Οὐ Πα ΟὨΪΥ͂ ΠΟΙ ἀπε Φο}π 1. 9 (Πο00) 
Ὑ10Ππ φῶς, ΠΡ Κ ὑπο Ια ΙΝ ἀ5 ὑπαύ 
ψ ἢ ]οἢ ΠᾺ] 6110 411 {Ππῦ ΤΠ] 001) ΡοΥ- 
μοὶ ΌΥ ὑπο ῥγοραγαῦουν, γμαγϊαὶ, 
δυο Πούϊίοια, Πἰο]ιῦν. οἱ πα 6Χ- 
ἰδίοα ἴῃ {πὸ νου] Ὀθοίονο, ΠΝ θη- 
ἀοάνοῦν ἰὼ ἢχ ὑΠῸ πιοληΐηρ οὗ “{Π0 
ΠΙ εὐ Ποῦ ἰδ ολῃ 06. θοδὺ 0Π0 ὮΥ {Π0 
ΠΟΙΡ οὗ ὑπὸ μάνα} 10} ΦόΠη 1. 9. βδίοτο 
(πὸ Τπογηϑθίοι ὑπὸ δ ον, “πὸ ἔσπο 
1 ρη ν᾽ ταθ ΟΥΟΥ “σΟμλΐρ ἰπῦο {Π|0 
νο]4) ΝῸΝ ὈΥ {πὸ τίου. οὗ {10 
ἩΟΪΥ ϑρίτιυ, βοιῦ ἴῃ ΠΠ15 πᾶμιο, ΠῸ 
μὰ Βι πίῃς ὙΠ ἃ δυο ἀγ Ρθοι, 1110 

ἀλγκηοθα μὰ ποὺ οοἰρβοά 10. [πὰ {Π0 

ΟἸινΙϑέϊαη ϑοοίοῦν, βοὸπ ἢμ {Π|6 τη]αβύ 

οὗ ἐπο πουῦ]ά, {ποῦ ἡγ8. τι ον] ἀοηῦ 

πιαπἰοαία οι οἵ ὑπ6 Πριὺ ἀοΠηΐπρ {110 

Ἰΐποι οἵ ΟΠ γἰβύϊδη σοπαποῦ, 

(οὰ “ ᾽β Ἰὲσ ν᾽ ΔΟΒΟΙ ΤΟΥ ((. 5): ὕΠ0 

γογοϊαἰίου οἵ Οοά ἱπ ΟΠ τὺ ὈΥ [ἢ 

Βριδ ἰΒ. μο Πρ], {πὸ στα Πρ ὐ᾿ 

ΓΥ πιθα; 8πα ἴῃ ΠΠ8. Πρ} {0 "6- 

Ἰίογου 15 πα ]οά ὕο 800 4}} ὑπ] 6, 

φαίνει] {ιισοί Υ͂., ὁἠϊποίῆ, ΟΟΠΙΡ. 

δολη 1. κα (μοΐθ). 7} ἰάθῳ 18 οὗ ἃ 
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φαίνει. 
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’ 9 “ ιν ΑΚ ᾿ Ν 
9Ὁ λέγων ἐν τῴ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν 

3 ᾿ 3 “ “ 3 ΄“-“ ’ὔ 3 Ἁ ε ὕ 

ἀδελῴφον αὐτου μισὼν ἐν τή σκοτίᾳ ἐστιν εως ἄρτι. 

0 μισῶν : - ψενστής ἐστιν καί ἐξ Ογγγ 1Τιοἵτ, 

ἸΏΣΩΪΠΔΥΥ ΡΊνηρ οὐὐὖὐ 118. ὈΥΪΡΉΠΟΒΒ : 
ΑΡροο, 1. 16, Υἱ1]. 12, χχὶ, 23; 2 1 οἵ, 
ἷ. 10. 

ΕῸΥ [δο ἱπηῆρο σΌΠΟΥΑΙΥ ΘΟΙΏΡΑΓΟ 
Ἔοηῃι. ΧΙ, τι ΠὉ, ΤΊῦ. Ὁ. 11; 11]. 4. 

2. 706 ὕϑειι085. 47 ἐΐρ σοῃιτιαηκ- 

γῃθηΐ 47 ἰοτα (τυ. 9---1 1), 

Το ΔΙ οὗ {Π6 σοτηγηδὴά- 
τηθηὖ Οὗ ἼοΥ͂Θ 18 τορσαγαοα ἴῃ 105 σΘΏΘΥΑΙ 
παύτῸ (σ. 9) ἃἀηαὰ ὑῃοι πιοτὸ ἴῃ ἀθία] 
ἴῃ ὑπο οἴΐθοῦβ οὗ ἰογο δῃηὰ ᾿αϊγοα (Ὁ». 
10, 11), ΑΑ βαϊο οἵ ἸΙογὸ 15 ὕΠ6 οομπα!- 
ἰΐοι οὗ ᾿δίηρ ἴῃ σι; ἀπα ἐι18 δίαὺῦθ 
ΟΑΥΤΙΟΒ ΙΔ ἰὉ ἃ ΟἸΘΩΡ σοί! οἵ 
γσμῦ δούϊοῃ ἡ 16} 18. Οὐ μου 56. πποὺ- 
ἰαΐϊηδ]96. Ἡαἰγοα οἢ πο οὐμοὺ πα 
ἸΏ ΟΪνΟθ. ΘΟΙΡΙοο ἹρΤΟγΆΠΟοΟ οὗἨ {0 
ὙΆΥ ἀπά οἱ {Π|0 οπὰ οἵ 110. 

9. Τ|ὸ ΠἰΚ οἵ ἰγαῃβιθοι 1108 1ῃ {110 
Ἰαϑὺ γον οὗ ὃ. 8. 7} ὑποισὺ οὗἨ “0 
ΠΡ.δ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 5] ρ) ΠαΘΙΓΆΙΥ διρ"- 
δοϑύβ {}|ὸ αιοβύϊοη, ὙΠῸ ὑπ 0 ἢ 15 ἴῃ {Π|6 
ρῦ 1 δύ «018 ἀοοοπηῦ οἵἉ {116 0}}}1- 
ΘΑ ΟΠ5. ἃπα δθθῖ168 οὗἨἉἁ ἉἸονοὸ Θχρίεἑη8 
ὉΠ18 διὰ 185. ἃ. ΔΏΒΥΘΕ ἴο ὑδὸ ἴἈ]850 
οἰαϊ 5. οἵ Κπον]οάρο βοραγαύθα ἴτγοι 
{π0 δοίϊοιι συ ΐοῖι οι θοαΐθβ 10 (οομιρ. 
ὃ. 4). 

ὁ λέγων... λ6 ἐδαΐ φαΐ, ὁ. 4. Τὸ 
18. ΔΙΆΥΘ. ΘΆΒΥ [0 τηϊβδίακο δὰ ἰηΐοὶ- 
Ἰοοῦπα! κηον]οάρο [ῸΥ ἃ Βρ εἰ ὑπι} οον- 
Ἰεσο οὗ {πὸ Τσαΐ. 108] Κπον]θᾶρθ 
ἰηγοίνοθ, αὖ ἰθαϑὺ ρούθῃ ΠΥ, οοΥγθ- 
ΒΡΟΠ ἀὴρ Δοίοη. 

ἐν τῷ φωτὶ εἶναι) ἐθ8 τη) ἐΐ)6 {γ}4, 
ΒΌΓΓΟΘΠΑΟΑα, ἃ8 ἰῦ ΜοΥΘ, ΟΥ̓ ἀῃ αἰμιο- 
ΒΡΠΟΓΘ οἵἉ ἀϊνίηο ρίουγ. Οὐμ}Ρ. 1]. 7 (ἰν. 
15. ποίολ). 

μισῶν... λαίοίδ.... ΤΑΙ ΌΓΘΠΟΘ 18 
ΠΏ ΟΒΒΙΡ]6. Οοιαρ. [μκὸ ΧΙ. 23. ΤΠΟΥΘ 
ἷβ πὸ ὑπ ριῦ ἱπ 18. Βρ᾿εἰύααὶ που], 
“0 Ὀγούῃογ᾽ βίδημαϑ ἰὰ ἃ τοϊδύϊοῃ 
ἰον ΓΒ τι Ἡ Π10ἢ) ΤΆ ΚΘΒ Β0Π16 160] Πρ’ 
ΟἿ. ΟὟἿ ρϑχιύ ἱμου 8 010. [ἢ βίοι ἃ ολ86 
{Π|ΘΥΘ 15. ἃ βἰ πὰρ] ομοΐοθ ὈθύΜΘΘη “οΥ᾿ 

Δ “Ὡραϊηβὺ,, ὑμαὺ 18. ΘΒΒΘΗ ΠΥ Ἀ6- 
ὕνϑϑῃ “ἰονο᾽ δηὰ “}εΐγϑα, “Ηαίτοα᾽ 
158. 09 Οχργοϑϑίοη οἵ ἃ ιῦ οἱ βυτη- 
Ῥδίμγ. ὙΥ̓ΉΘΥΘ ΒΥΠΡΆΥ οχ ϑὺβ μαϊγοα 
18. ΠΡ ΟΒΒ1 010 (Φο ῃ ΥἹἱἱ. 7): ΜΠΟΓΟ 
ΠΥ̓ΔΟΠΥ ἀοοῸ5 ποὺ οχίβὺ μαϊγοὰ 18 
ἸηοΥ 0 ]9 (Το  χν. 18 ᾿., χυ], 14,. 
111, 20). 

ΤΉΏΘΥΘῚΒΠΟΎΟΥΘΙ ἃ οοΥἸ ἢ δτ ὈΙΡ ΠΟΥ 
ἴῃ πο ψογὰ “μα ΐθ,᾽ [ὉΓ 10 ΒΟ0Υν 65. 85. ὑ})0 
ΟΡΡροϑιύο Ὀούδι ὕο {1:0 Ἰονὸ οὗ παϊαγαὶ 
δ ῦοι (φιλεῖν), ἀπ ἴο {πὸ Ἰονο οὗ 
1107} Ἰααἀοτηθηῦ (ἀγαπᾷν), Ιὰ ὑπὸ 
ΓΟΥΔΟΥ ολδ8ὸ “Πα νοῦ, Β 0]. τ Ἀο- 
ΘΟ ἃ ΒΙΟΥᾺΪ ἀπ0γ, ᾿πγοΐνοϑ ὕ0 ΒιὉ- 
7θοῦϊοι. οὗ δὴ ἱπϑϑποῦ Φομ χἰϊ. 25, 
ΧΥ͂. τὸ ἢ; οὐρ. [πἰκ0 χὶν. 26); ἰὼ 
110 αὐτοῦ ολ86 “αϊγοζ᾽ ΘΧΡΧΌΒΒΘΒ ἃ 
ΘΌΠΟΥΆΙ ἀοίου] πδύϊοι, οὗ οἰ μιγοῦρυ (ς, 
1. α, ἱν, 20; ΘΟ. Δία, ν, 43, νἱ. 
24; Ἰὰρῃ. ν. 2ὃ ἢ). 

τὸν ἀδελφύν} λὶ ϑι,οέλθν, ὑμπαῦ 15, 
115. 16]]0νν -Οδγβῦλη, ἀπὰ ἢοῦ ὩΟΥῸ 
ΒΟΠΟΡΆΠΥ 8. [0] ον γ-ηη, 1 δὰ ΟὨ]Υ͂ 
{πγοῦυρὶι ὑπὸ τοοορσπίζίοιν οἵ 6. τὸ- 
Ἰαϊίοι ὑὸ Οιγιϑὺ ὑπαῦ ὑπο ἸΔΟΥ͂ τϑιυοῃ 
15. αὖ Ἰαϑὺ ἈΡΡγομοπ θὰ, ΤΠ|6 ἰάοα οὔ 
γόνου μοοα πἀπάον ὕΠπὸ πον ἀἸθροηδβδ- 
ὑϊοι (σοι Ρ. ΛοΙβ 11, 37, Π]. 17, Υ]. 3, 
ἶχ. 30, ὅζο. : οι. 1. 13, ὅ0.) 15. ποΥ- 
τ} ΪΥ [5 Ἰτϊθ ἃ (γοῦ 860 Λοίβ χχὶδ, 
1, ΧΧΤῚΝ. 17; ἰδοτῃ, ἰχ. 3. “Βεοίγθι᾽ 
ΔΙῸ ὕμοβθ ψ |}0 ὩγῸ πηϊΐοα ἐορούϊον ἴῃ 
ΟἸυϊϑὺ ἰο (Ἰοα ἃ5 ὑδοῖν λέ ον (Φο ΠΩ 
ΧΧ, 17, ΧΧΙ, 23; Οορ. Μαίξ, χΙϊ, 50) 
ΤΊιΘ {0 ΟΟΟΌΥΗ 5] 0} ΠΟ] ἴῃ ὑπὸ 
ἢυβῦ γοουτα οὗ ὑμο δοίώοῃ οὗἩ {6 ΟἸαΥοἢ 
(Λοῖβ 1. 15 ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφών ; 
ΘΟΙΏΏ. ΙΧ. 30, ὅσ.) ἅμα ἰῃθ {πγουρσουῦ 
{116 ἀροβύο!ο τ λυϊηρ (1 1088. ν. 26: 
(α]. 1,2; 1 ΟοΥ, ν. 1τ; οπι, ΧΥΪ. 14 
ἄσ,; 1 Τί. νἱ, 2; Φδιηοβ ἱ, ῳ; τ Ροΐ, 
Υ͂. 12 ἄσ.; ὁ. 1ϊΐ, 14, 16; 3 Φοδῃ 3, κ. 
10). 
ΤῊ 5 ρΌΪΑΥ ἴΒ οματαοίογβυϊο οὗ 18 

ΘΡΙβ]6 (συ. το, 11, ἰἰϊ, το, 15) 17, ἶγο 
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ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελῴον αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ 
Ω 3 “ ᾽ ᾽ ς Ὧν 3 σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν: ""ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν 

10 ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν Ὁ νᾳ : οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ δὲ ΔΟ (γλ0) [Π6. 

οἵ, γι 16). Οομρ. θη, χὶν. τὸ {ξ ; 
Ι ον. ν|. 13. Οὐμμράγο Λακομα) 
Νοῖθ Οοῃ 6. 1]. 14. 

ΤΠΟΥΟ 18, 28 [Ὰ ἃ8. 10 ΔΡΡΟΔΥΒ, Ω0 
80 ΜΠΟΥΟ ἃ [ὉΠΠΟὙὙ- ἢ, ΔΒ 1181}, 18 
ὉΠ} 4. ὈγΟ  οΥ ἡ ἴὰ ὑπὸ Ν, Τὶ πιο 
ῬΑΒΒΑΡῸΒ ἃ8. Μαύύ, ν. 22 {2 ἴλιϊκὸ νὶ. 
4ι Εἶν, ρῬγθθαρροβο ἃ Βροοία! Ὀομα οὗἉ 
“νου θυμοῦ ἡ Τ1]|ιὸ “Ἰονοὸ οἵὗἨ {Πιὸ 
Ὀγου ον οο᾽ (φιλαδελφία) τ ΤΊΙο58. ἱν. 
9; οιη. χὶϊ. τὸ ; ΠῸῸ}. χῖρῖν τ; α Ποῦ, 
Ι. 22 (Π|. ὃ); 2 ῬΡοῦ, 1, 7) Ἰονάπ πὴ (0 
“Ἰυνο᾽ (ἀγάπη). δαῦ 118. νυ] 1οϑὺ Ἰονὸ 
15. ΟΧΌΓΟΜΕΙΥ ἀρδίσποι πἰ Ἰύς [1] οχυοιῦ 
ΟἸΪΥ ὑο (οἀ (1 0}. 111. 10, 6. 'ν. 10 ἢ). 

ΑὙἸΡῸΒΌΪΠΙΟ ὨΑΪΓΟΝ. ἃ ΒΟ ΚΙρ }0}}}1- 
οαὐοι οὗ ἅπὸ πον ἠο {πὸ Ἰ)ομπαυϊδίν : 
ΟΙἸθαΙῦ ἰ ποβοῖίο 5. ΒΙνῸ 1]}1|5, 
δῖνο αὖ ὑπ Ῥεϑ᾽ 1] ]0|5, δῖνο αὖ {τ 
ΠηρΡῚΒ. τ }π|8, οὐ (ἰοβου5. ὑοῦ ὈομοᾺ ἢ 
ᾧυ}} 5. ἀἸ]οοῦϊο οϑὺ ναοῦ ἢ Οπ}}}8 
ἈρΡΡαγαῦ 1. ἰδ. {1λομε 615}. Ομ 
ἀσοιβαῦ Δίτοβ ἀοπογαογαῦ ΟΥ̓ οι 
ΦΟΥΓΔ ΡΠ]. 

Δπὰ ἀραΐπ ἢὸ γμοϊηβ οαὐ (πο στουμπά 
οἵ ὑπο ΟἸ νυ Ἰϑύϊ 5 Ἰῦν 6 ΟὗἁἨ ΘΠΟΙΪΟΒ : ΔΙῸ 
ἀαΠ Πρ 6 1ΠΙΠΝΙΟῸ5. αὖ [γα γῸ8. Ορύοα, 10 
απο Τα πΐσος αὖ πὰ βοοοίαθοιν. ὑπᾶϊῃ 
γοσοηύα, δῖα οηΐλ ΟΠ ΟΧτ 110 1] ἰὴ 
οὔασο μοηος. αἰῦ Π αἴον ἰσπόῖοο 1Π|5, 
αῦΐὰ ποβοιπηῦ χαϊὰ [ιοϊυγῦ. 

ἐν τῇ σκ. ἐστίν] ἐσ ἐλ {Π6 «ἰα) τη 58, 
ΟὈΠΙΡ. ἰ. 6 ποῦύο, 11|1ὸ αβϑογίϊοι 5 ποῦ 
ΒΠΏΡΙΥ σΠαγ ποίου βοα ἃ8. (3156 (1. 6. 26 
ἐϊ0) ΟΥ̓ 8 ΤΟΥΘΔ]ΠΙρ᾽ ἃ ἴα ]δ6 παὐατο (ὁ 4 
λο ἐβ α ἐΐα})}: ἴ0 ἱηνόίν α ὑλ Οχἰβύριι θ 
οὗ ἃ τηῦγὩ} βύαῦθ πὸ ὁχαοῦ ορμροσῖῦο οὗ 
ὑπὺ ψ ΏΙΟΙΪ. 18. οἸαἸηνοί. 

ἕως ὥρτι)] μεγμ6 αἰμμα Υ., ρει 
ποῖ, ὑμπουρὶν {πὸ Πρ 18. ΔούμΆ }ΠΥ 
ΒΕ ΪΏ1ηρ, ἃ 0 ΔΗΪγι8 ὑπαῦ 116 18. 1 
10, γοα ανοὴ ὑμὰῦ 0 ἢῶ8. θοοῃ ἴὰ ἰύ 
ἔγοιη ὑπὸ ἢγϑύ. 

10. ὁ ἀγαπῶν... 116 ἰδναί ἰουοίδι... 
ΤΊιο γϑα ΠΥ οὗ {1|6 μοῦ 8 βοὺ ἃρϑ ηδῖ 
ὑῃ0 ρβογύϊοῃ ἴῃ ἡ. ἡ (16 ἐμαί φαϊέλι...). 

Ομ. δι 4, 5. πούο, 
ἐν τῷ φωτὶ μένει] αὐίαοιλ, (νὰ ποῦ 

ΒΙΠΌΙΥ ἐδ 85. ἴῃ ον οΟἡ ἐπ, ἐμι6 {ἰρλι. 
Το το ΟΥἨ πύλ 1 }ΠΠγ 15. ἀρὰ 0 μα 
οὗ 5}}0 “οί ἡ (οορ. δὲ. ς, 6). 
Το ροπιυϊοι οὗ [πὸ 156. ὈγούμοΥ δηὰὶ 
οὗ {Ἰιὸ ὑγαθ ὈγοίΠοΥ 18. τοίουγοα ἴο0 {110 
1 1011 μοῦ οὐὨ (10, ον (οΒ Π 05 
τὍὉ0 {πὸ οοπ ϊπποο οἵ ἃ ἀἴνίημα (ΟἸ]υνν- 
8Π10 οἷν Πλμἢ γμευγῦ ἰλῦ ο08 ποῦ ογοιΐο 
10 : 1ὸ ΔΌβοποο Οἵ ἰΙοΥο 8]ιονγβ ὑπαὖ {110 
ΓΟἸ]ἸΟ 5.0 Ἰὰϑ9. πον ον θὸσ γϑα 806), 
ον {πὸ τὸ οἵ “αὐἐιζα6᾽) ἴῃ νΆΓΟΙ5 
ΘΟΠΠΟΧΊΟΠΒ 500. δι 6, |Π|Φ 14, ἵν. τό ; 2 
Φόομὴ ᾧ; Φ0}} Χἢ, 40. 
ΠΥ ἰονὸ {ὑπὸ εἰπεῖ θ!ο ΠΟἸ]ονν5᾽ ἢΐδΝ 

Δίαδῦοῦ ἀπἃ 5. “ο ΠΙσ ῦ οὗὁἨ ᾿Πἴ6᾽ 
(ΠΝ ν1}. 1.2). 

σκάνδαλον. ..ἔστιν] ἐοαπαζαϊπην ἴ)ν 60 
γ)0}} ὁΕ Υ., ἐμογ}»Ὲ ἰδ 96. οὐὐαϑίοην 
δἐμεὑϊην ἰμ κΐ ιν. 'ἼΠὸ πη 9 0 ΟΘΟΙΓᾺ 
Οἰο ΒοΥΘ πὶ δὺ Φο 8. ΨΥ ΠΡῈ. 1} 
90} νἱ. 61, χυϊο ας; Δρορ, 1. 14; 
οὐτηρ. Φό]ι χὶ, ὁ ἃ 1ὺ ἰΒ αὖ Πγαὺ 
δ συ ἀουθυίι] ν]οῦμον ὕπ6 οσοαβίοῃ οἵ 
“ἐν ἴα λυ ΠΟ ἢ Δ Ὑ ὉῸ 1 {110 
ΜΥ ΟΥ̓ ΟΥΒΟΥΗ ΟΥ ἴῃ 10 ΔῸΣ Οὗ {Π|0 
ὑσ] νοῦ πον. ΑΔ ὨΙΔΥ͂ Ο80 

ΟΥΠΟΥΒ 0 1411 Δ αι σ]ν ναμῦ οὐ ΙονῸ ΟΥ̓ 

[ὸ τ ὈΥ̓ ὑπ βᾷμηιο ἀοίοςῦ. οἠοαΐθ 
ἀπο θα ἴὰ ἸΐΝ στὰ γαλι, 

1110 ῬανΆ ΠΣ πὶ δι 11 ΓΛ ΟΠ 8. {}|0 

βοουπὰ νἷονν. μόνο ρίνοθ {|| 5]0910 

ογὸ ψΉ οἷν σοπημδ} 8 τ ΟΙθαν ργοβροοῦ 

Οὗ {π0 οὐαγδο ὅο ὕὉ0 90] οντο, Μ] 110 ΠΥ 

Ἰογτο ὕὸ ἀὔβοηῦ ἀοιθίβ αἰ ααροβύϊοιι- 

Ἰμρ8 αὐῖβο ὙΠΟ. ὑοπὰ ὕο ὑΐὸ ΟΥΟΥ- 

{πον οὗ μ (α Ῥοῦ. 1. το).. λα οἷ 

{πὸ οὗπιον Βαηὰ ὑπὸ ρομονα] 080 οἵ 

σκάνδαλον Ῥοΐη 5 (0 {Π|0 Πυπῦ ΠΙΘΔΔΙΗΣ, 

μα [0 5 φαϊθο ἴπ δῦ «[0}}}}}8 ΠΙΔΠΠΟΥ ὕ0 

γοσαχὶ Ιογο ἐπ 15 ὑν 01 ΜΟΥ ΠῈΡ᾽ ἸῺ 

τοίου ἕο ὑπὸ τᾶ Μ|0 ΙΟν 68 Δηά (0 

οὔπιοτϑ, Μ] 116. ΠῸ γΟΘ 8 μαύγοά ΟΠΪΥ 

ἴῃ ἰξβ βυθοῦ. 1116 ὑπ αηρι Οὗ ἸΟΥ͂Θ 15 

{παΐς ἰδ οὐραΐοβ τὸ ρα άοο ἀριμηδὺ 
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σι 43 “-- ’; 4 Α ᾿ Α 9 »“» “-- 

αὐτοῦ ἐν τῆ σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, 
͵ έ 

᾿ 9 ᾽Ὰ ΄' ς ’ 

καὶ οὐκ οἰἱὸεν που ὕπαγει, 

{πὸ Τυαῦῃ. Ὑγδηῦ οὔ]οΥΘ 18 [6 Ὠχοϑῦ 
ΡΓΟΙΙΗ͂Ο Βοιγοο οὗ ΟΠ 08. 

ἐν αὐτῷ] τη μΐιι. 10 {16 “οἴοποο᾽ 
8. αῦ νν ἢϊο ἢ δύ 8. ἴἢ ἃ ΠΔΆ}Β. ΟΝ 
ΔΎ, ὑπο ἢ ἢῸ 5. γοραγαθα ἃ8. οἴου ϊην 
1η ὨΙὨΙΒ0] 7 {Π|Ὸ6) βοομο οὗ ἰνῖ5 ΒρὶυυἈ] 
δάνδμοο: [8 ΠΥΌΘΤΘΒ5, Η]5 ἀΔΏΘΟΥΒ, ΤῸ 
ΒΡ γ σι}, 1 ὑογ], {06 ΟἸἴθπΟΟ 15 
ἐπαὺ τ] 10} Πἴοα .η δηούδιου" 5 ΜΝ ΑΥ, ὙΠ 0ὴ 
1π0 αἰ ΠΟ] ΟΥ 18 Ἰο κοι Ὡροὴ ἃ Β018- 
υϊην γον αὐϊρῖῦ πᾶγὸ θοοι πὶ 119 
ῬΟΥΒΟΏ. ; 

11. Οἐίϊδιο [τυ οἵ Ἰογὸ 1ὑ 185. 81}Π|- 
οἰοηῦ δ᾽ ΒᾺ 0 ὑπῦ 6 αῦ ἰονοῦ 
ΔΌΪἀΘῦ ἴὰ ὑΠ6 ἰοὶιῦ, ἀπ ὑπ ογθ 15 
ΠΟΘ οοσεαβίοῃ ΟὗἩἨ βὐππῃ }] 1 ρ’ ἴῃ 1}1}}.᾿ 
Τ1}16 ΙΒ5165 οὗ το ἀτὸ ὑγασοα τὴ Αἰΐ- 
Γογοιὺ αἰγοούηβ. ΤΊΊΟΥ ἀγὸ Τοραυ 64 
Ὀούἢ ἴῃ τοϑροοῦ οὗὁὨ ργοβοηῦ ᾿οἰμρ (ἐς 
10.) θα δούϊοι. (δαἐκοί, 2) ἀπ ἰὴ 
γοϑρθοῦ οἵ ὑπὸ ἢμπλ! σοι (δηοιροί δ 
ποῖ ιὐὐ)6 7) ἴο  ΐο Ἰἴο 15. αἰγοοίοι, 
ΗΘ ψ8ὸ ᾿ιαῦοβ. ᾿λ5. Ἰοϑῦ ὅΠ|6 {λοῦ Υ οἵ 
Βϑοίηρ, ΜΠ ]ο] γοχαΐγοι ΠΡ] ἁτ Ἰοτνο, 

480 ὑπαῦ 5. 016 ΠΠΠ 0 15. ἃ σου θη] 
οὐγον ἡ (Ηοντο), 

ἐστίν... -περιπατεῖ....1 Οὐ}. 1. 7. ΤΊ|16 
ΡὨΓΆΒΘ πορεύεσθαι ἐν σκότει 18 τιϑο 1 

ἃ ΑἸΠΘγοῦ βοηϑο ἴῃ [8.]. 10. 
οὐκ οἶδεν... ἀηροισοίἦι ποῖ... Φοἢὴ 

ΧΙ. 4ς; Ῥγον. ἵν. 19. ()ὴ {Π|ὸ οὗιοῦ 
Ἰδηὰ {παῦὺ ν] ἢ νὰ5 ὕσαο οἵ ΟἸνῖϑί 
(Φο]ῃ ν}1}1. 12, ΧΙ, 3) 15. ὕσπο αἶδὸ οὗ 
0Π0 ὈΘ]ΐονοῦ (θοῦ. Ψ01 χὶν. 4, 5). 
6 Κποννβ ν]ιιῦ 5 ὑπο ὁπ οὗ 1} 6. 

ὑπάγει} σορέμ, 'Ἴνὸ [ἄρα 15 ποῦ {ΠπὉ 
οὗ φῬιοσοοαϊηρ 0 ἃ, ἀοῆηϊθο γοϊῦ 
(πορεύεσθαι), υυιῦ οὗ Ἰφανησ {16 ΡΓοβομῦ 
8066. 

ἐτύφλ. τοὺς ὀφθαλμοί.) 7116 Ἰῃ 56 
ΘΟΙΏ 68. ἴθ). [5. νὰ τὸ (Φοϊη ΧΙ. 40), 
ΠΟ 18 ὕπο ἔππιἀυμηοιύα! ἀοβου  ὕϊο 
οὔ Οοἀδβ πιοάο οὗ Ἂἰθα ρ νυ ὉΠ 0 
Βο ἐν ]]οἃ. Οομρ. λοι. χὶ. τὸ (1 8. 
Ἰχίχ. 24); διὰ ἴον {6 ορροβίίο 0}. 1, 
18 πεφωτισμένους τοὺς ὀφθ. τῆς καρδίας. 
(ΟἸθηι. 1 ΟὉΥ7. 36.) 

ἐτύφλωσεν] ὑϊϊπαρα. ὙΠ ἰθηβθ 

ε’ ς 7 9 ; 

ὁτι ἢ σκοτία ετυῴλωσεν 

(οοΙΡ. 2 ΟὐΥ. ἱν. 4 ἃπά οοῃέγαβῦ ΦΌ0Βη 
ΧΙ. 40) πη τῖκ5 ὕΠ0 ἀδοϊκῖνο Δοῦοῃ Οὔ 016 
ἀδυκθαβ θὰ ἰῦ ομσὸ “ογουίοοϊκ᾽ {86 
Π)8) (οἴη ΧΙ, 35 ἕνα μὴ καταλαβῇῃ, 
Ἷ. 5 οὐ κατέλαβεν). ᾿1}}9 ἀΔΥ]ΠΙΟΒ5 ποῦ 
Οἶγ ἰπαἀογοὰ {116 πβὸ οὐ νἱβίοῃ θαῦ 
(ἃ ἀΥΠ658 Δ008Β υ γ510.}}γ} ἀεβίσογοα 
1116 πρ γι θα8} οὐράῃ. 

ΙΥ. ἃ. τ2--τΚ ΤΠΙΧΟῸΒ 
ΑΝῸ ἘΤΒΈΝΑΙ,. 

ΗΠ μοΥῦο δὲ «ο]}.ν Ἰμὶ5 διρίοα ὑΥἹ 0 ΗῪ 

ὑΠ0 τη] ΒΟΟΡ6 οἱ 5. Ἰρί πο, ΠῸ 
[5 5] ον ΜΝ] 16. ὅἸὸ συολῦ ῬΡΌΒΙΟΙΙ 
οὗ Πἴο, πὰ ον ὑπὸ (ἀοϑρο] πιοοῦϑ 1Ὁ 
ὙΠ Δ ΔΉΜΜΟΥ ἃ ἃ ἸΔῪ σοι] θα 
Πα γμγοργοβδῖγθ, οἷἁ δὰ πον. [16 
ἸΟΝ ῬΑ 65, Δ5. 10 πνότο, ἴο σον οι ἰαῦο 
ὑμοδὸ ΠΟΙ, ΠῸ 15. Δ ΟΜ Β1 0 ΟΓΘ 
αἸἰδυϊη ον δια ἀἰγοοῦγ, ἅμ ὑὼ ΟΠ ΟΣ 
ὮΡ 1) ἃ ἹΠΟ]Ὸ ἀοἤμ το ἔοτι {Π6 ΘΓ Ὁ 
ΜΠ ΟΠ. 15. αὖ Θη60 {ὑπΠῸ ἰομπἀμτῖοι ἀνὰ 
{πὸ ομὶ οὗ 81} 16 ἩΡΙύθΝ, 
Τὸ βοούϊοῃῃ 185. αἰνιἀοὰ τὸ ὕπο 

γᾶγί5. ΤῊΘ ἀροβϑῦϊο ἢγθὺ σῖνοβ ὑ80 
στοπηὰ οὗ ᾿Ξ ἈΡΡΘᾺΙ (τ. 12---14}: 
ἀπ ὑΠοπ 10 σίνοβ 16 ἀρρθᾺ} 1τπ 0} Ὁ 

(158-17). 
ι. 71 γον οὐ ἐπ ἀρροαΐ (τ. 

12-- -14).Ψ 
Τὸ στοιυηἶ οὗὨ {716 Δρολί οὖν. ἈΡΡΟΔ] 

Ἰ65. ἴῃ ὑθο ον μοῦον ἀμ ροβιύϊου οὗ 
ὑπυ5ὸ ψ μοηλ ἰὼ 18. διἰἀγοβδίηρσ, Η{ὁ 
ΤΟΡΆΓΟΙΒ. [18 ΤΟ 68. ἤγϑῦ ὉΠ ῸΡ ὑπ} 
ΘΟΙΟΣ ἀϑροοῦ 5. 411 ΔΠΠ|κὸ ΟΠ ΘΥΟΙΒ, 
Δηἢ ὑοη ΠΟΥ ἂν ὑνν Ὁ]. ἀιροοῦ ἃ 
Ομ οΥβ᾽ ἀηα “γολὴρ᾽ ποι, βοραγαϊοα 
ὁη0 ἴτῸΠ) ὩΠΟΥΠΟΡ ΟΥ̓ ὑπθ Ἰοηρὺ}) οἵ 
{πον ΟἸΥ δ ΟΧΡΟΓίΘοο, 1115. Πὸ 
ἀορ5 ὑνίοο, ἄγϑὺ ἴῃ γοβροοῦ οὗ {1 δο- 
ἰὰὰ] που ΐς 'ὰ υ]οἢ ἢ 6 15 αὐ {ΠῸ πιοιμοηῦ 
δησαρθά, διὰ {ΠἸ6} ἃρδ1 ἴῃ τοβρθοῦ οὗ 
ἃ ΜΟΙ. ἸΟΟΪΚΟΣ προ ἃ5 Πηἰδιοα διά 
Ομ θ]οῖο. ΠῸ βιοῦν νὴ} δὴ ἰμη- 
Ῥγοδδῖνο ᾿ὐθγαύϊοη ὑπαὺ ἢ Όηι ἢγϑὺ ἴο 
Ἰαϑύ, ἰη 411 ὑπαὺ 16 ΤΙ ΘΒ ΟΥ ἢΔ8 νυ {6}, 
ΟΠΘ ἘΠΟΠΔΠΡΊἢρΡ Π]Οὗ 0 18. ΒΈΡΓΟΠΙΘ. 
Βοοδιβο 118 Τ ἀΟΥ̓Β ἃγὸ ΟΠ γβύϊδια 

ΤΕΔΡΟΤΑῸ, 
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Α ἢ ἢ “- 
τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. 

1 ἰἰᾶνο ἴθ ραγῦ ΟΧρουϊθπο θα {{|0 
ΡΟΜΟΥ οὗ {Ππ6 1 0} ἢῸ τον θ8. ὑΠ οι 
ἴο ποῦ ον οἴοτγίβ,; [ἷ8. οὐ]οοὺ ἰβ. ἐιαῦ 
ὑπ οἷν ΚΟΥ πᾶν θῸ Πα] θὰ (ς. 1. 4). 

110 χοῦ γοϊαθίο οὗ γράφω ἴἰο 
ἔγραψα Ἰιὰν ὕοοῆ γΑΓΙΟΌΛΙΥ ΘΧρ] αἰ οα, 
1ῦ πλγ 0 ἃ το ογοη 60. ὧο ΒΟ] ΟΥΠΟΓ 
ὙΥΊ ΟΠ ν ἢ. 5. ποῦ θ6 οι Ῥγοβογνυοῦ, 
ΟἿΣ ΔΒ Β0116 {Π1π]ς, ὅ0 {116 (1Ο8Ρ 61 (οΟΏ}. 
3 Φόο!ὴ 1; 1 ΟοΥ, γ. 9; 2 Οὐγ, 11. 2, 

Υ]1.. 12}; "υῦ {Π|ὸ ἀβὸ οὗ ἔγραψα ἴῃ »ὺ, 
21, 26 18 απ νοιγ 16 ἐο {18 νον. 

10 πιὰ ν πα ς ἃ οοηίγαμῦ ΒΟΘΨΟΟὴ 
ὑΠ0Ὸ ὈΣΟΡ. μαρῦ οὗ ὑπὸ Ἰοῦον, ἁμά 
ὑΠπῶὉ Ραγῦ 10}. 010. ΔΡΟΘΌ]Ὸ 18. ΠΟ 
ΓΔ , 85. 1 ΠῸ τοβιιηθά 115. νον 
ΔΙΌΣ τ Ἰπύ να] ἀπα Ἰοοϊτοά ΠΟ Κ ρος 
ὑπ ψογὰβ ἀἰνοιάγ πτύον. (ουλ0. 
1 (ον, ἰχ. ας; Ἰοι, χν. 15) 

Οὖ [Ὁ πιλν ἢ Ἰοαῦθ ΒΙΠΡΙΥ ἃ ΘΔ ΡῸ 
Οὗ πιοιύα! μοί ϊοι ἐμ δοσυγίίαμοο ὙὙ10}} 
ΜΉΘ δ 4011 Οὐ ΠΒΓΟΥΒ. 501 0 
{πῸ ῬΙλθθ οὗ ᾿15. σολίθυη, Δ} ΤΟΡΌΏΓΑΗΝ 
{Π|Ὸ νη οἷο Ἰούξον 8. ΠΟΥ νγολ ἃ ἀυ, ἃ 
ὈΟΙΟΙρ ΩΣ ἴο ἃ ρμαδὺ ἀμῦο. 

ΟΥ γοῦ ἀσηΐη, (0 γε {Π|5 τηρᾶο οὗ 
ΟΧΡΙ Δ αὔϊοι 1. ἀπο ον ἕονιῃ, δύ ΦοΙη 
ΤΥ Ἰοοῖὶς ἂὖ 115. Ἰούθου ἢγϑῦ ἃ5 1ῦ 15. πὶ 
{Π|Ὸ Ῥ ΌΘΟΒΒ. ΟὗἨἁ ὑγδη ΒΟΥ Ό]ΟῺ. 501}} ἴπ- 
ΘΟΙ Ϊούθ (1 οὐ. χὶν. 37; 2. ΟὟΥ, ΧΙ. 
10), ἅη4 {ΠἸ|0 45. 1Ὁ 18. ἸΟῪ οὐμ- 
Ῥ]οίο, ΤΊΒ. ἈΡΡΟΔΥΒ. 0 0 0Π0 ὑτγιιο 
ΘΧΡΙ Δύο) ΟἹἨἮ 110 ΘΡΙΒΌΟΪΙΥΥ ουϑῦ. 
ΟΠ), δϑ. 21, 20, γ. 13; 2 40] 12; 
Ι Ῥρύ, γ. 12; (ἀ4]. νἱ, τα; Π]]ΟῺ). 10,21. 
ΤΊο μα γθηἀουίησβ οὗ γράφω ἃνὰ 

ἔγραψα ἃϊ0 ᾿ἸΪκο δον ένο, 
ΤΊ βυθοῦ οὗ {Ππὸ ΘΟΥΓΟΒΡΟ ΙΝ ἰηρ; 

Οἰλυδοβ 15 ΤΟΙΊΔΥΚΆΡ]0, 

(1) 1 νυϊΐο αμΐο γου, ἐζ6 οἰ )"θΉ 
(τεκνία), Ὀοοα80 

γΟΜ 85 αΓ 7ογρίξθι ψοῖ 
νὺν Π|ὺϑ παιγιθς 9α}6. 

(α) 1 πυϊΐο αΐο γοα, ΤΌ Π6γ8, Ὀ6- 
Ολ 180 

γ90 ΚΟΥ χὰ ὑΠαὺ 15 ΤΌΠ Π0 
ΠορῚπηΐηρ. 

(β) 1 νυϊΐο αμΐο γου, γοιησ' Π0}, 
Ὀοοϑιιϑθ 

ΤῊΣ ΕΠΒᾺΤ ΕΥ̓ΊΞΤΙΙΣ ΟἹ 9Τ ΖΟΉΧ. 57 
’ ΄- 

Γραάφω ὑμῖν, τεκνία, 

᾿ 6. ᾶγο ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘ {πῸ οΥἱ] 
ΟΠ6. ᾿ 

(2) 1 ἢᾶγο υυϊδέοπ (1 τυγοίο) τμπΐο 
του, ἐδέἐ6 οΉ65 (παιδία), θοολ 80 

γ6 ζηοῖο ἐμ αἰ λ6)". 

(α) 1 Βανο γι ῥοη (1 στοῦ) ἀμ 
γοὺ, [ΓΘ ΓΒ, οολιι80 

γ9 Κηονν Πὶπὶ ὑπαΐ 5 ἴσοι 
{Π6 ὈορὶΠπηρ, 

(β) 1 βᾶγο υυϊ θη (1 σσοίθ) πηΐο 
γΟὰ, ΚΟ ΠΡ Ὠ1Θ1,. ΒΘΟΔ 56 

6 αγὸ δίγοην απαἰ ἰδ ἐρογε 
φ Φοώ αὐί(οίῃ, μι γος απ 
γ6 αν ΟΥ̓ΘΙΌΟΙΙο. ὕπο οΟΥἹ] 
010. “Ὁ 

πὸ οοπίποη {10 οἵἨ δἀᾶάγθαεβ 18 
ΑἸ ογθῦ ἰὼ ὑπο ἔνο οἄβοβ. (1) ἐξέέρ 
οἰ γον; (2) ἐδμεἰ6 ομο, Λπὰ ἴῃ 
ΟΟΥΤΟΒΡΟΠ θη ψ θ ὑΠ|5 ὑπ0 ἀβροοῦ 
οὗ {Π|0Ὸ Θομη οι σΤοιυμὰ οἵ Δα τοβδίην 
ὑπο80 ΜΠ10 ἃτὸ ὑ1π|5 ἀοϑίσιλθοα 15. 4180 
ΑἸΠογθῦ (1) δοσανθ μον} δἤηι8. αΥὸ 
υγρίνου 70)» ἢιῖϑ πα ̓58. σαἶο; (2) 
δοσαιι86 ψ6 ζμοὺρ {πὸ Καμον. Τ|ιο 
ΒΡ00111 στοθπὰ οὗ δἀἰἀγοβδίηρ “110 
ΤᾺ ΠΟΥΒ᾽ ΙΒ 00 βῶιηο ἧπ οΔ6}} ΟὔΒΘ : 
ὑπὰῦ οὗ ΔΙ] Ροββίηρ' “ὍΠ|0 γοιμιρ᾽ ΠΟ 18 
ποὺ σὔδηροι 1 0Π6 βΒοουηά οὐδὸ θα 
Ἰ)ΟΥ6 {ΠΥ ἀονοϊοροα, 

1110 οδβοβ. ΟὗὨἁ {ΠἸ686 γαγϊαὐϊοηβ Μ1}} 
ΡΡΟΩΥ 8. ΜῸ ΟΧΔΒ ΠΟ {110 ἰοχῦ. 

Αὐριβύηο, κὸ ἸμΔγ ΟἾΠΘΥΒ, ΒῈ0- 
ῬΟΒΟΒ {πὰ {Π| 066 ΟἸΆΒΒΟΝ οὗὁἨ ΤΘΆΔΟΥΒ ἈΤΘ 
ἈΠ]αγοββο. Οἡ (ἰι158. Ἀββαμηθ οι 110 
Οἰναγαούουβας ὑΠ 011 ὙΙΡΌΓΟΠΒΙΥ : 

ΕἾ] βανῦ, ῬαῦγοΒ δα ῃ, ̓ ππἸνΟ 68 Βα. 
ΕἼ αὐϊὰ ὨΔΒΟΙΣ : ὈαΟγθ8. σὰ 
ῬΥΪΠΟΙΡίαμι ἀσῃοβοιῃῦ : Κα νομοβ, απλγο 
μία υἱοεϊϑέϊν ηχαϊ σι. Τὰ 8115 
ποὐϊνιζαβ, ἴῃ Ῥαύγθι5. δι ααϊίαθ, ἴῃ 
ανοηϊθαβ ἰογυϊθιαο. 

12. γράφω] 1 φργϊΐθ. (ὐο ρΕ1Ὸ 9.1, 
πὰ οοπύγαϑῦ 1, 4 (ισο το 16). ΒΟΥ {10 
ΡῬιθβϑηῦ ὕθῃβθθ σοπρᾶγθ (ἝἰΔ]. 1. 20 ; 
1 ΟΟΥ. ΧΙ. 37; 2 ΟὐΥ, 1.13; 1 Τ μη, 
1}. 14. 

τεκνία] ἠ[ϊοϊἑ Υ., ἐϊ ἶἰ6 ολίϊαγθΉ. 
Οομρ. υ. τ ηῖν {εἰ εἰμ ἑάγοη, ΤῸ 
ΒΙΠΏΡ]6. 1010 οοουγβ ἀραὶη Ὁ. 28 (11. 7) 
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ε 3.1. ἢ ε αὶ ε ς ᾽ Ἃ νι ψ'] ᾽ “ ὁτι αῴφεωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ" 
ἷν. 4, γ. 21... Τ|6 πογὰ βοὴ οχ- 
ῬΓΌΒΒΟΒ. [Θ᾽] 8] οἵἨ πδύαγο ἴβ 60η- 
προίοα ψῖῦῃ ὑμαῦ τ] ἢ 8. {Π6 βίσπ οἵ 
0, {Π0 ΤοΥρίνοηθαβ οὐἩἨ βἴηϑ, Οὐ. 
Φόλ ἢ, 5. Βοίδ ΠτΌτὰ ἴῃ6 ΒΥπιηιοῦνν 
οὗ {πὸ βὐγιούμνο (ἰὐδ6 ολίγον, 
λό), ψοιφφ᾽ Ὠ)ΘΉ), μὰ ἔγομλ. {16 
ΒΘΠΟΓᾺΙ ΒΟΟΡΘ οὗ ὕὸ ρεβϑᾶρθ, ἰὉ 15 
ονἹάθιεν {]ΠὉ ὑἰὸ ὑ1010 (6 γ0 ἃ8. οἶβο- 
ὙΠΟΥΟ) 18 Δα ἀγοββοά ἰο ἃ}} δ 4 0}}}}5 
ΤΟ ἄοΥΒ Δηἃ ποῦ (0 ἃ ραγύϊοα αν 1185 
οὗἉ οἢΠ]άσθῃ ἴῃ ἃρῸ. 

ὅτι] φιολιἑώγν Υ., χιωΐα Λυρ., Ρ6- 
σαν80, ΤΠ ΟΥΟ οδὴὰ θ6 πὸ ἀοιθὺ ἐπαὺ 
ὑΠ6 ραγύϊο]ο 8. σὰ θᾺ} (φοοατι56) ἀμ 
ποὺ ἀροϊαγαύνο (λα). Βὺ ΦΖοῖμι ἄσοβι 
ποὺ τὶῦθ ο τᾶκο Κκποόνπ {Π|ὸ ρΥῖν!- 
Ιοσεθ οὗ ΟἸ Υἰβύίδηβ, Ὀαὺ ἴο δπίονοο 
ὑπὸ ἀθοα. ΒΟ (Ο]]ον, ἔχοι {116 οἱι- 
Τογηηοῃῦ οὗ ὑΠοΏι. 

ἀφέωνται ὑ, αἱ ἀμ. γοριϊξἐ νιν." 
φοῦὲβ ρμεσοσαία Υ., οι} 8ἴγ18 αΥῷ 7,0)"- 
φύρθη, 1.6. ᾶνο θοσιὶ Πογρίγοη, 1710 
Ῥγοθθηῦ οἵ {{π|ὸ0ὺ Ταῦϊη 15. τι] οἰ ηρ’ 
Ὁπουρὴ ὑμὸ γαϑῦ ἔογρίνθηοθβ οἵ εἰμ 
ΟΑΥΥΪο5. ΜῚΡ 10 {Π|0ὸ οοπδίαμὐ ΔΡΡΙΙΘα- 
[10 οὗ {Π0 συϑοο (0 ψ βίοι 1Ὁ τνὰβ ἀπο: 
90} ΧΙ. το, Ιῃ ῬΆΓΆ]]ΟΪ ποσιὰ- 
ὑϊνοϑ, [Ὁ ΤΥ Ρ6 διήἰρα, ἀφίενται 15 
1861 ὉῚ δὲ Μαίηον (ἰχ. 2, 5) ἀπα δύ 
Μακ (11. ς, 9), ἀμ ἀφέωνται ἈΥ͂ δύ 
ἴλικο (γ. 20, 23). [1ἡ Τμῖκοὸ υἱὶ. 47 ἢ, 
ἀφέωνται 18. Ῥγμούί 8}}ν τιηα ἰδέα οα, 
Το το ηρ᾽ ἴῃ ]ΌΠ πὶ σχ, 23 18 βοιμο- 
γι ἢΠαὐ ἀουθει] (ἀφέωνται, ἀφίονται), 

Τ|ιῸ Ῥυοοϊαπιαίίοι οἵ {λιὸ ἰογρίνθῃοεβ 
οὗ Β1η8 Ὑγ88 {118 πιθϑβαρο οὔ {π6 (οβροὶ: 
ἴλικο χχίν. 47; Λοῖῦβ χὶμ. 48, Τ}}8 
Ἰποϊιἀο8. ροὐθη }}γΥ ὑπ 6 ΓΙ λοπς οἵ 
Τὴ ΠΒ (ΘΒ. ΠΥ ἃ8 ηὰη. Οὐμρ. ἱ, ο ποίο. 
Εὸγν ΟἸ ΥΙΒ0Β βΆῖκο {Π|6 ΕΔΌΠΟΥ (0. 14) ἴου- 
Βῖνοβ ὑῃοβο 110 ἃγὸ πηϊζοα ἡ Ηΐη}. 

διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ] ργορίογ'" ὩΟΉϊ6) 
4᾽τι8 Ὗ, }ο7᾽ ἢ. 6. Λὰρ,, 70} δΐϑ Ἠαηλος 
δαΐθ. ΤΏΘΥΙΘ ἰβ π0 ἀϊγοοῦ δηϊοοοάοῃξ : 
θαυὺ [ῸΠπι σ. 6 {π6 ὑποιρ)ῦ οὗὨ ΟἸγἰβὺ 5 
ὑ}:8 ρθϑγίοοῦ ΘΧΘΙΏΡΙΆΡ οὗ ἀϊνίηθ ἰονὸ 
᾿ιὰ8 60 ἢ ργοϑαπὺ (0 {ἢ χτηἱπὰ οὗὨ ὑπ 
ΒΘΟΒΟΪΘ ; δηὰ {Π|6 ῬΓΟΠΟΙΠ ΟἸΘΑΥΙΥ τὸ- 
ἴογβ ὑο Ηΐπι, ἘῸΓΡΊΥΘΠ 6885 5 ρται δα 

[0 161] ὈΘΟδι86 ΟΠ Υϑὺ 15 ἱηἀοοὰ τ ῇῃαῦ 
Ηὸο 18 τογοι!οα ἰο θ0, [ὑ 18. οἵὗἨ οὐ 80 
ϑβαιηδά ὑΠμὰὺ ΟΠ ἰδυϊ 8. ΔΟΚηΟ]ΘΡῸ 
Ηΐμὰ ἃ8 θοὶπρ ψ]αῦὺ ΠοῸ ἰ5 (Μα. ΧΧΥ 
10). 

Βροαρηιρίϊοη 18 τοΐουγοά ἰοὸ ΟΠ υἶϑὺ ἃ8 
116 Πὰὼ8 θθ6η δὰ Κπόνη, Ὀοΐδ ἴῃ 
γοβρθοῦ οὗ ἐ]ιὸ ἰοὺ ἐπαὺ ὑεαὖ τογοϊαύϊοῃ 
οομθαΐηβ ὑπμ6 ἴογτοο ἐμγονσὶν το λον ὃ 
{}}0 Ἰηθϑῃ8 (διά σ6)..) «νὰ {Π6 στοαμὰ 
ὮΥ ἐμ6 βαΐθ φῇ εοἰν εἶν ἃ8. ὑπο ὀδιι8θ 
(διά αος.) ᾿ὺ 15 Δοσοι 9] 180, 506 ὁ, ἷν. 
9 ζσωμεν δι᾽ αὐτοῦ : Φ0]χ) ν]. 57 ζήσει 
δ᾽ ἐμές ἼΠιὸ Ἰαύοῦ σομδύγιοο) 15 
ὙΟΥῪ Τγο, ΟὐΟη}}. «011 χΥ. 3 καθαροί 
ἐστε διὰ τὸν λόγον; ΑΡΟ6. χὶϊ. 11 ἐνί- 
κησαν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίον. 

ΒῸΓ διὰ τὸ ὄνομα βοὺ Μαϊῥ. Χ, 22, 

χΧχὶν, ὁ Δη4 ῬΆΓΆΙΟΪΒ.; Το αν. σἱ; 
ΛΡος, 1]. 3. 

διὰ τοῦ ὀνόματος Λοῖὺδ ἵν. 20, χ, 43; 
1 Οὐν. 1, 10. 

ἴχ ὕπνο Οὐ ΟΣ Ῥ]ΔΟΟΒ οἵ {Πο Τρ ̓ 5016 
ἐἀ 6 πιθ᾽ οἵ ΟἸ ταῦ 15 πο ]οπο ἃκ 
πὸ ΟὈ]οοῦ οὗ ἔμ} ἴῃ ΑΙ ουομῦ ἀβροοίε, 
ΤΊῊο σοι αἀιηοηὺ οἵ (ἀοὰ 15 ἸαὉ πο 
δρίλον6 ἰδ Ἠαη16 (πιστεύειν τῷ ὁν.) ΩΓ 
“5 δοιὰ “οδι Οὐδέ (1. 23), {Ππ|Ὸ 
15, παὖ Ῥνὸ ἀοοορὺ {πὸ γονοϊ ύϊοιι 60}}- 
γογοά μ ὑπαῦ [Ὁ] {1010 ἃ5 τᾷ. Δπὰ 
ἀσαϊῃ ὕῃο856 ὙΠῸ δοίίοσο ἰὴ ἐδ ἨαΉΝΟ 
(πιστεύειν εἰς τὸ ὄν.) 475): ἐΐ6 δον (ἢ 
χυἀ (γ. 13), Ψ ΠΟ οαϑὺ {ὑβμοῃΊΒ ον 5 
ὙΠΟ] προ ἔμο τον δ], ἀγῸ πα- 
ΒιΓοα οὗἁ {110 ροξδοβδίοη οὗ ΠΠ ἢ οἴου πὰ] 
(ὀοτλρ. Φοῖα ἱ. 12. ποΐϊο)ὴ. τι ἐϊιοβὸ 
ῬΑΒΒΑΡΌΒ πγϑῦ ὯῸ ΘΟ ραγοῦ Φο]η χχ. 
31, Ψ]ΠΘΙῸ δύ 0.1 βγ8 ὑπ πὸ οὐ- 
)οοῦ οὗ 15 (ἀοβροὶ αβ ὉΠ Ὠἷβ γολᾷονβ 
"ΔΎ οέδθμθ ἐμαΐ «765 μα ἐς }6 ΟΠ γίεί, 
ἐᾳ6 ϑοη ῳ Οοιἶ, απ δοιϊἐθυΐη παν 
ματο {78 ἢ) ΠΠῚ8 παηι6 (ἐν τῷ ὀν.), ἴῃ 
[0] ον 8 11} δ ΠῚῚ ἃ8 ἢ 6 ᾿ὰ5 ὑππ5 
ὈθΘη π18410 ΚΟΥ, 

ΤΊῊΘ ργορῃδηῦ 86 οὗὨ “ὑΠ|0 ΠΒΠ}6᾽ ε9 
ΒΆΠΊ ΠΡ ἈΡ ὑΠδὺ τ Β]Ο ἢ 5 ηλάο Κηόνιι, 
οὗ ΟΠ γἰβύ, ὀχ αἰηβ ον ἐὺ οδηθ ἐο "0 
504 858 Θαιϊναϊθηῦ ἰο “{π6 ἔα γ: 3 
Φοθη 7 ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθων. 
δο0 ΛαΑα 8] Νούθ οἡ 1. 23. 
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13 ς « ἤ ε 3 ’ Ἁ 9. 59 3 Ποδει 

γραῴφω υμῖν, πατερες, ὁτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾿ ἄρχης 
’ εν ’ ε͵ Α 

γραῴφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν. 

12 τὸ πονηρόν δ. 

12. Βοϊϊονοῦβ, ΝΟ ἃΥ6 Οη6 ἴῃ ὑΠ0 
Ῥοπββοβϑίοι οὗ {Ππ|ὸ7 οὶ οἵ [ΟΥ̓ ρΊνΟΠΘΒΒ, 
“Ὁ ἀἰΒυ ρτι βῃοὰ ὈΥ Π0 οΟἰχγοιμ- 
βύμπσοα οὗ 0. ΠΙογθηοο5 οὗ οχ- 
ρϑυΐθμοθ οουυοβρομά σομθγα! }Υ ἰὸ ΑἸ 
[ΟΥ̓ΘΠΟΘΒ οὗ ἃσο. Μαύαγο ΟἸ γι 88, ἴῃ 
ᾧ Βοοίοὐυ κὸ ὑμπαῦ ψ οι δύ Φο  δά- 
ἀγοβασα, μοῦ ἃ Ὸὸ “ΟΠΘΥΒ ̓  ἢ ὙΟΔΥΗ, 
Τὸ ΑἸ Όγθποο οὗ ἈΟΠΟΥΒ᾽ νά ὁ γοῦην 
Ὠ]Θ᾽ ΔΗΒΥΨΘΙῈ 0 ὑπαῦ οὗἁ ὑ}0 “ὉΠ Δ ΙΚΟΥΒ, 
ἃ {ΠῚ 50] ἴον ἴῃ πο ΟΠ ΙβΌ1. ἢ 
ΔΥΏΥ,᾽ ὧο ὑἰιο ὕνγο ῃλαΐῃ ἈΡΡ]]ο ὑ] 08 οὗ 
ὑπο δι}. Ιὐ 18. ἃ βρυῖπρ οὐ ψίβάομι ; 
δηᾷ 10 18. 8150 ἃ 5ρυίηρ οὗ βγοηρίῃ. 1ὴ 
{ΠῸ παύγα! βοαιοποο δούϊοη ἰ8 {10 
ΨΩ ὑο ὑμαῦ Καον]οάσο ὑπγουρ}ὶ ψ}}16}} 
ΜΒ 0.1 ΘΟηϊο85, ΟΠ Ἰβυλἢ Ὁ ΙΒ ΟῺ 18 
ηοῦ Βροοπ]αίνο ὑαὺ ἢγδὺ {πὸ ἔγαϊῦ οὗ 
γος ἀπ ὑΠο ὑπὸ ρυϊποίρ]ο οὗ νους. 

ΤΊο οΠαγαοίογβυϊο οὐὗἨ “ΠΟΥ Β᾽ 18 
Κπομ]οᾶσο, {πὸ ἴγαϊῦ οὗ ΟΧΡΟΥΘΠΟΟ 
(ἐγνώκατε): ὑπὰῦ οὗ “γουηρ πλοῃ, 
ὙΥἹούοῦυ, ὑπο ᾿γῖχο οὗ βὐγοηρῦ. δύ 
01} Ῥάβο5. 18. ΔΡΡΟΔΙ [0 ὁ020}} ΟἸλπ8. ἢ 
ὑπαῦ ἢ 16. ὑΠΟΥ͂ να βονονα! ν σα μοί, 

πατέρες] ΤΊιο ψογὰ, Κὸ 2 , αὐδα, 

»αΐογ', ραρώ, 8 ἀϑοά μΔΌΘΓΆΠΥ οἵ ὕΠ080 
0 βαπα ἴῃ ἃ Ῥοβιυϊοι οὗἩ ΓΟΒΌΟΏΒΊΌ]Ο 
Δα ον γ. Τ]λι5. Ὁ 15. ΡΡ]ΟΩ 1. {Π|0 
Ο. Ἰ᾿ ἴο ρῥιομ]ιθία (5 Κα. {0 12; νἱ, Ζι; 
ΧΙ, 14), ΡΥ ϊοϑύβ (πα, ΧΥΠ, ΤΟ ; ΧΥΠ]. 
10), ὑολο ονῈ (ὈΥΟΥ. 1. 8). Οοιμρ. Νίαι, 
ΧΧΊο ; (1 ΟὐΥ, ἱν. το ἢ Αοὗπ νῇ. 2; 
ΧΧΙΙ, 1, ΠῸΟΙῸ ὑπῸ παύαγα! οΠαγοὔον- 
150 16 οὗ ἃγοὸ 18 σομ θοαὶ νΥ10}} ὑπ οὗἉ 
Οἱ ΠΘΠΟΟ ἴῃ ὑμ6 ΟΠ εἰβύϊλη θΟΩ͂Υ, 

ὅτι ἐγνώκατε] φιρονίαην (φιοΐα) οο0- 
πορϑιΐ Α΄, ϑοσαῖϑ6 γ6 ηοῖδ.... “ΠΘ 
ΘΒΒ6η60 οὗ τυβάοιῃι 1165 ἴῃ (ἢ 6 γδοορ- 
εἰσίοι οὗἨ {{|ὸ ἀπ] οὗ ριροβο σῇ] οἢ 
ΓᾺΠ8. ὑπγοπρ ἢ ὑῃ}0 Ψ11010 ἀονο]ορηιθηὺ 
οὗ Ῥοΐπα, ἃδὰ οὔ ὑπαῦ πμϊύγ οἵ [1Π{ 0 
ψ ϊοῇ Οχίβίβ ἴῃ 411. Τ}}5 ὑγχαῦῃ 18 
Ὀγουσῃῦ ποπὶθ {μπγοῦρὶι 0 ἀδθροῦ 
Ὡηἀογϑίδηαϊης οὗ {16 ἃρ6-]οὴρ γθ6ν6- 

Ἰαύϊΐοιυ. οὗ (οἄ οοηθαμιηλίοά ἴῃ {}|0 
Τποαγπαύοη ἀπᾶ ἰηξογργούοα ὮΥ {1|Ὸ 
δριγιῦ, 

Εὸν {πὸ ἰἄοα οὗἩ Κπον]θαρθ δ00 ὅ. 2 
ποῦθ, Αοά ολῃ μὸ ον ΟὨΪΥ ἰι 1118 
δου, Τπὸ Καον]οάσθ ποῦο βρόκοι οὗ 
18 ὑξπιαῦ ψ ῖοἷλ 15. {πὸ γοβα]ὺ οὗἩ {δ γαϑὺ 
5{Π]1 Δοϊάϊηρ (ἐγνώκατε) ἀπὰ μού ὑπαὺ 
Ὠ1οἷ Ὡλαγκο ἃ ΟΥἾ818. πὰ στόνίῃ 
(ἔγνωτε) οὐ νυ] 1} ἰᾳ. 801} ἰὰ σομ πιὰ 
ὠὐγδηθο (γινώσκετε). 

τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς) οπῃν χιιὶ αὖ τη ἐδ ὸ 
ΟΕ Υ͂., (α ρμγἱμοίμίο Λὰμ.), Μΐην {μαΐ 
9 “γὼ. ἰδ6. δοχίμ πη, ἅὸ Δ οΥά, 
ὑπαὺ 15, Ὀγουσ ῦ ποῦ ὑοὸ π8 ἰὼ {10 
Ροσβοι οἵ (ιν δϑὺ «Φ0β18. ΤΠ6 {}}}Ὸ 
ΒΒ. ἋΡ 5ΠΟΥΠΥ Ὁ 15. ΟΧΡτοβποά 
ἴῃ 108. ΒΙΘΟΟΒΒΙνΟ πἴθσον ἴῃ 4011} Ἶ. 
1---τ4, ὑπο ΟΡ ὑπροιρῖ Δ ΠΟΙ 4]]} 
ὑπ σ 5. οΥῸ πηλο, ἀμ ἴῃ ὙΠ ΟῺ) 8}} 
{Ππ|ηρῷ σομαϊαῦ, 10, ἃ8 1110, ννὰβ 
{πὸ Τὐἰσῦ οὗ πον, ΠΟ νιᾶβ ΟΥΟΥ 
Ομ προ ἰπὐὸ πὸ μον ]ὰ π]ῖοὶ Ηο 
γϑκίο, ὝῸ Ὀθοοληλθ ΕἾ05}), 77)6 τεογε 
4 ἐγ (6, 1. 1) ἰ5. ὑπο τϑοογὰ οὗἁ ὑ}ιὸ 
γτογοϊαάζοι. οὗ “μιν ἰλαΐ ἐδ 7 γον. ἐδ 
ὑοχίμἶπσ. Πιο νι 0]0 οὐὰγβὸ οὗ 
ἸΙΒΌΟΥΥ 5,  οὰ αἰ! γ ππάογθίοοά, 
16 τηληϊοοία μου. οὗ πὸ Μ1}}., ΤῸ 
Κιονν {115 ἀὰ (ἰγδὺ 5. ὅΠ Ῥυου ρα νο 
οἵ ἃ “ὑπο, Δ πὸ Κηον]οῦμο 18 
{π0Ὸ ομμογύπη Υ (Ὁ ὑπ οομιρίοἰοϑῦ 
1 0. 

νεανίσκοι) (εἰ οβσομ θα. Υ., 7 δον 8 
Λαρ., ψομη γπ6ὴ ἣὰ ὕΠι6 11} Υἱσοῦν οὗ 
ορομίπρ 106, Οομρ. Δίαυ, χὶχ. 20; 
1μικὸ νἱ]. 14. 

νενικήκατε] πα νθ οὐογοοη ὁ, οὗ “οΥΟΥ"- 
ΟΠ ΒΙΠΙΡΙΥ (6. γ. αὶ ἡ νίκη ἡ νικήσα- 
σα). Τὸ γὰβέ γτουηδῖβ οἴροῦνο. 1}}0 
τη ρθ, θαβθὰ οἡ Φοίιῃ χυΐ. 33, 15. οὰ- 
τιυοίογίβυϊο οὗ ἐμ9 ΔΡοοῦγρβο (11. 7 "δ, 
ΧΙ, 11, χχὶ. 7) πα οὗ 8. Ἐρίδι]9 : 
Φ. 14, ἵν. 4, Υ. 4. 

τὸν πονηρόν] τηαἰίρημηι Υ., ἐλ6 
φοϊΐ οἨθ, ὃ. 14, 111. 12, ν. 18 ἔν; δοιιὴ 
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4 Ψ ε κα δί « 3 “ Ἁ 4 
ἔγραψα υμῖν, παιδία, ὃτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα" 

3} ς- « ’ὔ ε; Ω ἐ ᾿ . “- 

ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς" 

[4 ἔγραψα ὑ. π. δ ΛὨΟ {16 106 ΒΥ11: γράφω ὑ. π. ς΄. 

ΧΥΪ, τῷ: Μαλῦ, νὶ. 15, χη, το, 38. (Ὁ. 
37) 39). 111ὸ ρϑυβομὰ} ϑρθοῦ υἵ {}ιῸ 

ΟἸεϊϑυϊαη σοη ἤΠ]οὔ οἷ 108 Βρ᾿ Υἱ θαι} 5146 
18. ὨΔΟΌΓΑΙΠῪ Ὀγοιρ ῦ οὐὖὔ ἢν. Πεγ- 
ΠΟΒΒ. 8 108 ᾿γΠΠ0Θ: {{0]1} Χ]Ϊ, 31, Χὶν. 
30, ΧΥΪ 11. 10 15 ἀβϑιπηηοά ἐπα ἃ 601- 
Ποὺ 15. πηον Ὁ]. ἩΠΟΝΒ ἸΏΘῈ. ΘΑΒΒΊΝΟΙΥ 
γΙΟ] ἃ ἰο ὑπὸ βόνον οὗἉ οΥἹ] (6. ν. 10). 
Οομρ. ἔρῇ. 1]. 5, νἱ. 12, ΤΊ Ἀυγαρῦ- 
ὯΘ655 ΜΥ10}} }}1 0} ὑΠ6 Τἴοα οὗὁἨ “{ΠῸ 6υ]] 
0116 18 ἰπίγοάποθα 5] ονν8. ὑπαῦ 10 νὰ 8 
Πᾶν, δδο Αἀαϊυίοηαὶ Νοῖο. 

14. Δῦ Πιὸ οἴοβο οὗ δ. 12. {07 15. ἃ 
Ῥάτι86 ἴῃ ὑπουρ]ῦ 1 ποὺ ὦ Ὀγοὰκ πὶ {110 
οΟΙΟβ το οὗ ὑπὸ Ἰούξοῦ. ΠΟΘ Κη 
ῬΆοῖκ οὰ ὑπο γοοογαᾷ οὗ 1}}8 ῬΈΤΡΟΒΟ {Π|6 
ΔΡΟΒΟΪΟ ἈΡΡΟΩΥΒ ὅο τόϑαμηο {16 πγονὰ 
οἵ εἶπ ἀγραιμοῦῦ: “1 ψυῖΐο, γοα Γ ᾶνο 
ψυυ θη, Ὀοσῦπβο γοὰ νο πὰἃ οχ- 
Ῥοσίθηοο οὗ {Π|ὸ ἐλ 10}}.᾽ 

14. παιδία] ριον Υ., ρμογὶ Δυδ., 
ἐἰξεἰο μος. 15. 6010, {{{|6 ογιο8, ΜΊΗΟΙ 
Ἰ|Κὸ τεκνία ἰδ ἈΡΡΗοα (0 {Π|ὸ ν]οΪὸ 
Ομεϊβυ. μοΐγ, αἸογε μὰ {ἐδ 
ομεάγον, ὈΥ οἸ ]ναβίβίηρ ὑπο 1άθὰ οὗ 
Βα ὈοΓἀϊμαύϊοι ἀπ ποῦ ὑΠαῦ οἵ ΚΙη8- 
1ηΠ5}} 10. δύ ΦΌ]ι ΒρΘακ5. ποῦ ἃ8 5Π81- 
ἴην ὕ06 παύστο οὗ {Π0856 Ὁ0 ΜΜΏΘΩ ΠῸ 
ΜΥΙ065, θυ ἃ5. μ] οοά 1 ἃ μοι οι. οὗἁ 
Δα ΠΟΥ ονοῦ ὑΐθιλ, Οὐ. Ὁ. 18 
(] οὐ χχὶ, 5). 

Ιῃ οοτγοβροπάοποο ἰδ {Π||5 ΑἸ 
ἴογοποο ἰπ 0 ἀἀάγοθβη δύ ΦοΙη σΊΝΟΒ 
4 αἰ ογοῦ ΥὙΟΆΒΟΩ [Ὁ 5. ΥΥΠ : 
ὑσσαῖιδ6 γ6 πηοῖῦ ἐΐα “Πα δον. 

ΤἼ16 Β0150 οὗἉ μι 1) πη 6] δο ΡΟΥΒΟΠΔ] 
ΧΟἸ ΌΙΟ ΒΕ Ϊ0 ἐο (οἱ (ςοΙ}. «οἰλῃ χὶν. 7) 
σίνοϑ Βα ΠΥ ὑο 811 ὑἱο στη] 0}}8 οὗ 
8 Δα ΠΟΥ. [Ιἢ {118 γοβροοῦ 
“κονίην ὕὸ ΕΔΤΠ ον ἢ 1 ἀπ ογοῦ [ΓῸΠὶ 
“κιονς Ηΐηὶ ὑπῶῦ 5 ἴσο. (ἰιὸ 
ῬορΊπἰηρ.᾽ ΤῸ [ΌΤΠΟΙ ἰπγΟΪν 98. ἃ 
αἰγθοῦ βρ᾽ εἰῦυδὶ σομπηοχίοι : 6 Ἰα ΟΣ 
ἰγΟΪγ ΘΒ οί 68 Ὧ ἰη 66οὐ} ἃρΡΓΟ- 
᾿Θη βίο οὗὨ {}|0 αἰνίηο “γ]δι,, 1716 
κΚαον]οάσο “οὗ ὁ ΕΔΕΠιον᾿ ἰΒ ὑμπαὺ 

τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς Β. 

οὗ ρῥγοβοηῦ ἰογὸ πα βαθῃἰβδίοῃ : [ἢ 6 
Καον]οαρο οἵ {Ππὼ “ ἐπαῦ 18 ἸτΌμὰ 086 
"ορΊ πη ρ᾽ ἰδ ΒΥΠΡΑΙΙΥ τῖν {6 
θινίθο ΤΠΙουσ δ ν] ἢ 18. ΤᾺ] Π]}1οὰ ἴῃ 
8}1 ὑΐπη0, 

Αὖὐ ὑπ6 βᾶμηο ἐΐπθ {πὸ ὄτνο {{{169 
ΚἸ10010 οἰ] νοι, “Ἰ10010 οποϑ,, ᾿ἰμα]- 
ουὖθ ἃ ὑπο ο] ΒΡ Υἰῦι4] ροϑὶυϊοη. Α8 
“1016 οἢΠ]Πάγθη ’ μὸ ἀγὼ Ἀ]1 θοι πᾶ οη0 
ἴο ΔΗΟΟΝΟΙ ὈΥ ὑΠ0Ὸ Ῥοηά οὗ παίινα] 
ΠἸΘΟΟΪΟΙ : 8. ΠΟ 010. ΟἸ08᾽ γγ6 41} γθ- 
ΟΟρ 80. ΟὟ οαπὰ} [ΘΟ] οδ5. ἢ {110 
ῬγΓΌΒΘΩΘΟ οὗ πὸ Ὅπὸ Πα Ποῦ, 10 Πὰν 
Ὀὸ Δαάοά ἐπεὺ {116 το] οι οὗὨ {116 
ΤΌΔΑΘΙΗ οἵ ὑπο Ἰούου ἕο {}Π|6 ΛΡΟΒΕ16 
ΤΌΔΠΥ ἀοίονιπηοά ὑΠ0 }} γα ο) (0 
(οι (α. 1. 3) 

ΤΠοΥΘ 15. ὦ ΑΙ γΌΠοΟ ἴῃ {Π|0 σὍΠΟΤΩ] 
στουῃα [ὉΥ τυ ηρ (. 15. ϑοσαιδὸ ΜΟΜΥ͂ 
νἐ8. ΟἹ ἤρου σίδοη..., δι 14. δοσαιμ86. ψ6 
ἄπο ἐμᾳ Μαϊλι6)»), ὑὰδ 1. νυ ηρ ἴο 
{116 ΓΑΥΠΙΟΥΒ ἡ ΒΡΘΟΙΥ ὑῃΟΤῸ 18. πῸ 
Ομδηρο, 0 ἀονοϊοριπμοηῦ, ἴῃ δύ Φο]η ἢ 
Ἰληριαρο. ΤῸ Κηον]οαρο οἵ ΟΠ Υ]ϑῦ 
ἃ5 ὕπο ον, δοῦϊνο ἤγουν 16 Ὀορίῃ- 
πἷηρ᾽ οὗ Ογραύίοι, ἱπο] 1085 811 ὑμαῦ 16 
οἂ Κποὺν. Δὺ 6 6 ὑπο {}18 
Κηον]θάρσο 15. γχοραγάοιὶ ἴῃ ὕνο ἀἷ- 
ΓΘγθηῦ Ὡβηοοῦθ ΘΟΥΓΟΜΡ ΟΠ ρ ἴο {110 
ὕννο βΡΌποΣαΙ 1άθαβ οὗ ἔουρΊνοοδα. δηΐ 
᾿ΠοΥΠοοα (μρ. 15, 14); ουθη 8. }0 
Πισαγ Δ ΌΙΟ) ΒΑ 505. ΠπιΔη 5 ποοα οὗ 
τοἀοιιμύϊΐοῃ ἃ)ἃ Ὦ18 ποοιὶ οὗἩἨ ὁὀοηβιῃι- ἢ 
Ὠγλ[ΊΟΏ. 

1 νυϊθρ ἴο “ἢ γοπηρ θη ἢ δύ 
90} ΚΟ ΠῸ Οἤδηρθ ἢ ἢΐΒ ΓΘΏΒΟΙ 
(δοσιι80 ψ6 ἤαϑο οδογ σοΊγ6 ἐδ οοτζ Οη6) 
Ὀυῦ ὸ ἀσνοϊοῦϑ Μη αὺ 6 Ππὰ8. βαϊὶ. 
Πὸ κἀἀβ ὑῃ0 ὑνοΐο]α ρουπιδποηῦ 
στουῃα οἵ {ΐῸ ΟΥἸβυϊ Β ὙΥἱοίουΎ 0 
0ϊϊ0 δϑβουθϊοη οἵ {10 ἰδοῦ ψΠ 10} 110 
πιο Ὀοίοτο. ΤῸ γοπῃρ 50] 16} 15 
“ΞίγοηΘ᾽ (ἰσχυρός οοτρ. Τρ). νἱ. Τὸ ; 
Μαίύ, χἱ!. 29) 88 πανίηρ (Π6 Ρογβομπδὶ 
αι 1 ΟΔΌΙΟΠΒ ΤῸΡ 18. ὙΟΥΪς ; δηὰ “ἐλ 6 
“ὐογζ ΓΚ αοὐ αὐϊάοίίν ἐπ ἴηι, ᾿Ἐοὸ 

ΡΝ 
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ΓΝ ς ΄σ. ᾽ὔ ε͵ 2 “ 4 Ἁ ε 4 ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροὶ ἐστε καὶ ὁ λόγος 
΄ κ΄ 4 ς « ᾽ὔ 3 ’ 

[ τοῦ θεοῦ] ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν. 
ΕῚ ΄σι. Α ἤ ,Ὶ Ἁ 2 ΄σ ᾽ 4 

5 Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κοσμῳ. ἐάν 

[4 ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δ ΛΟ νῷ ΒΥΥΡ ; -- τοῦ Θεοῦ 1} {110. 

ἰμαῦ [6 'β ἴῃ Ἰἰνίηρ' οοηὐαοῦ τὶ ἢ {110 
ΒΟΌΓΟΟ οὗ 16, 1χοὸ αύαγα]} μουν οηῦ 
οὗ ομουροῦϊο νυ] σοι 18. οομβθογαίθι ἴο 
ἃ ἀἴνὶθ οὐὰ ὈΥ ἃ αἰνίηο γοΐοο. 

ὁ λόγος... .«μένει...1 ἐδ ἡρογ(...αὐἱα- 
οἰ... Οὐοπιρ. δῦ. 24, 27; Φο χυ. 7 
(». 3). ΤΊιΟ οοηγνοῦβο ὑπουρῦ ΟΟΟῸΓΒ 
Ψοίμι ν1}1.. 31, ΟΟμ}). 1. 10 ποίθ. 

2. 7116 ἀγνροαΐἶ (1ς---τ7). 

Τὴ ὕὸ ρῬυοοοάϊην  γοΥβο5 δὺ Φο]ν 18 
δΒοῦ ΤΟΥ0]Δ ὑἢὸ θεῖν] οσοΒ. οὗἨ ΟΠ ΥἸσ 188 
μού ΡΟΠΟΡΆΠΥ ἴῃ ὑπο ῖν Β6η80 οὗὨ [ὉΓ- 
σἰνοηοδα ἃ οἵ ἃ }ινίηο ΠΑ τ οοά, 
1 ΒρΘοί ΠΥ πὶ {6 [γ- Το ΟΠ} 1ρ’ τν18- 
ἀομ) οὗ {{| οἱ, νὰ ὑἸιὸ νἱούυνϊουϑβ 
δύγοησυ οἵ ὑ.6 γοιῃρ : 0 ΠΟΥ ΡΌΟΒ 
οἷ ὑ0 οἴνου ὑπὸ ὀοιβοαισποο ΜΠ]Ο] 
15. 10 ΡΟΒΆΊ 0]... Δ σγοῦῦ ἰόν ῃοῦ ἢ 
ΤὉ]]ονγ 5 οἷν ὑπὸ ὁ ὕω Ἰονο, 
11 αὐγαούαγο οἵ {πὸ ῬαβΒαρΡῸ [8 

5ΠῈ016 (ὦ τορι αν, 1116 ΡγΟ 1010 
(1 ὦ) 5 Τυ]οννοά ὈΥ̓͂ ἃ νίονν Οὔ ονοῦ- 
ΜΠ] 6] λἱπς᾽ ποσοσαύγ. 1116 Ἰονὸ οὗ {ἰ|0 
ΟΣ} 15. Ἰμοοηρ 1010 τ ἢ ὑὸ Ἰογο οὗ 

ει ὐμ6. Ευμον (τς ὁ), ἴογ ὑπὸ οὐ͵θοὶβ οἵ 
ἴον ἀθύθιιῃηο 108 οπαγαοίον (16). Δπὰ 
ἔαγύπον : ὑπογὸ 15. θούνοοι ὑθ {10 
σοηὐγαδῦ οΟὗἨ ὑϊπ0 ἃμὰ οἰοΥ, οἵ 
Δ η 1 ὑοη δὰ Δυϊαϊπρ' (17). 

15. μὴ ἀγαπᾶτε) ΝΝοίίϊο ἀἰϊογοῦ. 
] ον μοί. ἸῸ σου δηα 15 ποῦ ΣΊΨΟ) 
[0 ΔΏΥ͂ ῬαΥ ον οἶλθθ (ΔΒ ὑθ. {Π|6 
γοῦν) Ὀαῦ ἰὸ 411, Ταῦ πίοι ππδ 
ἹΠΩΥ ποὺ 40, θοίπρ σ]ιαῦ μὸ 15, αοά 
σλη ἀο, “Ψοἷμι 1. 16. (ἠγάπησεν τὸν 
κόσμον). Οἀ Ἰοοῖ8. ὑπτουρῇ ὑπ βυγ- 
εἴλ66 οὗ ὑπΐηρΒ ὈΥ Μ] 10} πλλη 18 τη ϑ]οα 
ἰο ὑΐο γοῦν μοΐπρ Ποῖ ΗΘ ογοιῦθά,. 

τὸν κόσμον) ῃυμηαμην Υ., ἐδ 6 ἐσογία, 
{π0 οΟΥ̓ΔΟΥ οὗ διηϊΐο Ὀθὶπρ' ΥορΆΓἀΔΟα ἃ8 
δρατὺ [τοπὶ αοα, 76 Πὐοπ δη ΘΙ ΓΘ 
ὙΠῸ 108 ἸΔοΙαύγΥ οὗἉ {16 ΕἸ ΡΘΙῸΥ ἃ8 ὑῃ0 
τοργθβθηὐα γο οὗὨ {116 ϑύαίο, ργοϑθιη θὰ 

{116 1468 ἴῃ ἃ σοποιοῦθ Δι ᾿π ΥΟΒΒΙΥΘ 
ΓΟΥ ΠῚ, 
Π6 βυβίοηιχ ἃ8. ἅπ ΟΥ̓ΡΔΠΙΒο ὦ Ἡ Π0]Ὸ 

(κόσμος) ἰβ 1π ΟὐΠΙοΥ μ]σο5 σου βί ἀθγοι 
Ὧ5. ὑπ6 ἀοιηϊηδηῦ ἴον οὗ 11{0, {10 ἃσὉὁ 
(ὁ αἰὼν οὗτος, ὁ νῦν αἰών). Οὐμρ. ζομι. 
ΧΙ, 2; 2 ΤΊμη. 1Υ. 2. 

Κοὸν ὑπὸ 80 οἵ κόσμος 560 40]. 1. 
10 ποίο. 

ὙΥΠ0} “{Π|0 νου] ᾿ ἀγὸ Ἰοϊη6α “ἐπ 
ὑλίηρβ ἴῃ ὑπ που ἃ], Οναῦ ἴθ, ψ οὶ 
{4.5 105 ῬΓΌΡΟΥ Βρίονὸ ἀμαὰ Γ ]νολῦ 
ἴῃ ἃ Πηϊῦθ ογάον ἀπ υὐϊποαῦ (ὐοά, 
“ΠῸ Ρὸ ἰπι ὅπιο νον] " 15. {Ππ|ὸ Ορροϑῖὶίο 
(0 “θοίηρ πὶ αὐά. ΤΊιὸ ἀιιοϑύϊοι 15 
ποὺ οὗὁἨ {11ὸ ὑγοβοηῦ ὨΟΟΟΒΒΆΓΥ ΠΝ - 
[1005 οὗ ὑποιρῆῦ ἃπὰ ἀοιύΐοη αὺ οἵ 
ὑπὸ ἅ1Δ νὰ οἸ]οοῦ. ὙΥ̓ΠΆΡΟΥΟΥ 15 
ὑγοιξοα ἃ8 οομμ]οῦο νυ Ποὰῦ γοογο πο Ο 
ἴο (ἀοὰ ἰΒ. 80 ἴὯγ ἃ αἰνὰ} 0 ἀοἁ, 1}}}8 
{πουο]ὺ 15. Ὀγοιρὶῦ οαὐ ἢ {πὸ γον 
ΜΠ ΠΟ ΨΙΌ]1Ονν. 

Απριδύϊηο ἢΠΠππυνι ον. {πὸ ᾿ἀοὰ ἴῃ 
Το ροοῦ οὗ {ΠῸ ἰονὸ οὗ παύπινο : Νοῖ ἰὸ 
ΡΟ Ροῦ Ἰλοὰϑ ἀμλῆγο ἰδία. 804 πο 
ἀΠΠρογο δ)ὰ θοιθιυπ]η6}, Βοα Δ ἢὺς 
ΓΟ οὐ ἸτἀΔγῸ τὖ 105 ΟΥΘΔΦΟΥΌΙ. 
Οαοιμδ πο 1}1...... 51 ΒΡΟΠΒ.15 Τμοογοῦ 
ΒΡΟΠΒ.0 8100 Δ] πη οὗ ΠΠ᾿ὼἢ δοσορύμμι 
ἀπ ΠΉ απ θ1π ἀΠ Π σογοῦ αι ΒΡΟΠΒΊΠηῚ 
ααὶ 111 ἐοοουῦ Δα] ; ΠΟΘ ἴῃ '050 
ἀ0η0 ΒΌΟΏΒΙ Δηϊτη Δα] ογὰ ἀοργθ]ιθη- 
Δογοῦαῦ ΔΠΔΙΏΥΪΒ 06 δηιαγοῦ απρὰ 
ἀράϊῦ ΒΡΟΙΒᾺΒ 1 

ἐάν τις...}] ΤΠΟγΟ σα Ὀ6 θαῦ 016 
ΒΈΌΡΥΟΙΙΟ ΟὈ] οὐ Οὗ Ἰ] 01] ἀονούϊοη. ΑἹ] 
ΒΟΘΟΟΠΟΆΥΥ ΟὈ] οί 111} 06 τοίογγοα (0 
8. ΤΊο Ἰογὸ οὗ {ἰὸ Πηΐϊῦθ ἃ8. δὴ 
ὐϑοϊαΐο ΟὈ]οοῦ ΠΟΟΟΒΒΆΤΙΥ ΘΧΟΙ (168 
{πο Ἰογο οὗ ὑπὸ Οτολῦον (19. Ζ᾽ αὐλι6 7). 
Οοηρ. ἔοι. 1. 25; 74π|08 ἷν. 4 (ἡ 
φιλία τοῦ κόσμου). ἴ]απη) ΟΟΥ ἀπ08 
ἐδτη 5:01 Δα ΥΟΥΒΆΓΙΟΒ ΔΙΠΟΤῸΒ ΠΟῚ ἀρ ὺ; 
Μαίί, νἱ. 24 ([βοά6, ωε ἐοοσ.). 
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9 ΄"- Α 9 2 ᾽ 4 ἤ σι Ἁ τις ἀγαπᾷ τὸν κοσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς 
4 3 πὸ τό «“' “ Α ᾽ “"- ἤ 7 “- 

ἐν αὐτῷ" “ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς 

15 ἡ 

ἩΥΟ ἃ5 οἰβουογο δύ «ο]λ}} Ῥ]Δ668 
ὅλο σΘομπύγαϑῦ Ὀοίογο 18 γϑδάθυβ ἴῃ ἐῤβ 
ὉΠ παῦθ οϑβθηὐαϊ [Όγη], ἃ8 οὗ Ἰΐρῃς 
δηαἃ ἀλγκηοβθ, ἰΙονθ δῃὰ ᾿αϊγοθα. 0 
ΔΒΑ 165 ὑΠαῦ ὑοῦ οαμποῦ Ὀ6 ἃ γαοι- 
ἰὰ ἢ {Π16 80}, ὅο ΛΔυριδίηο υυυϊῦθδ : 
Νοὶὶ ἀΠ σοῦο παπάσ. Ἐχοϊαᾶάθ μλὰ- 
Ἰαὴλ ὩΟΛΟ Ὠλ)α] αὖ ΠΡ ΘΆΥ 8 
ΔΙΙΟΓῸ 1)01, Ὑ᾽α8β 68 8βοἃ δἄάμαο ρΡ]Ομ8 
05; 0 φιοὰ ἰια)ο8. αὖ δορί μα 
΄ιυοά ποι 068, 

[0 1} ὸ οὐβογνοὰ αἷβδὸ ὑπαῦ 11Ὸ 
ΒρΟ ΚΘ. ΠΟΓῸ οὗ ἐλο ἐυδ6 4 {λ6 Μἱδον" 
πα ποὺ οἵ ἐλό ἐυσο 4} Οοὐ (ς. 11. ὅ ποΐο). 
Το. ρθχβο. 18. ππῖχαο (οορ. (0]. 1, 
12 . ἀνα ϑαρροθίβ ἃ5. {ΠῸ ΟὈ]οοῦ οἵ 
μὰ }}8 ἰονοὸ ἀοαὰ ἃ8 116 8 Ἀθοὰ 
γ]οαΒοα ἰὼ ὑγυπηρ 1861 τ 0 1 {110 
ΓὰΠΡῸ οὗὨ μιὰ Καον]οάρσο (ΦόΒη Χὶν. 
9: ΘΟΙῚΡ. 6. 1. 2 ποθ). Τμὰ5 10 οχ- 
ἈΓΌΙ͂ΒΟΒ ὈΓΠΔΑΥΪΥ {116 Ἰἰογο ΟΥ̓ " {116 
οἰ ἄγοι οὗ ἀοἀ ἰο Αοά : ὑαὺ {]Πιΐν 
ἴον ΔΉΒΙΥΘΙΒ ὑ0 811 ΒΡΥΠΠΡ 68. Οὐ οὗἉ {110 
Ιυνο βῆονῃ ὅ0 ὑπο ὮΥ “66 Κ᾽ αὐ]ιον" 
οι “ΠΟΥ Κηονν (6. 14).Ψ 

Βγ. μὸ “Ἰονὸ οἵ ὑἰιὸ νου], πὰ οὗ {}16 
{Ἰλισα ἴη ὑπο Μοῦ] ἡ {1}|6 5θηβο οὗ {116 
ῬοΥβυμα! τ ΙΔ] ΙΒ. ὑὸ (το 15. Ἰοϑῦ, 
ἃ ποῦ ἸΔΟΤΟΙΪΥ {80 Βοι5ὸ οὗ ἃ αἰνῖηὸ 
Ῥιόβοηοο, ΟΥ̓ 6 πὰ ν]0 18 δυναγοΐ 
ὈΥ͂ Β10}} ἃ ρΡαβϑίοη 10 ηγπδὲ 06 β814 {μα 
ἴυνο Υ ἰδ6 Μδον Δ8. πο ἐμ ἰυΐηην ἃ 8 
δι. δηϊην ον, ΒΡ Γησ ὈΟΝΟΥ (Ο, 1, 
10). Τ᾽ )Ϊβ Ρ γαβ9 ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ ΟΤῸ {].}}} 
4116 Ἰοσοῦ!ι ποὺ (ἀοα᾿᾿ οὐ “1 ιΘ Ἰονοῦ]ι ποῦ 
ἐοὸ Καθ. Τ]|νὲ ἔστ οὗὨἨ ΟΧΡΓΟΙ- 
βίοι γον ]α ἀόβοῦῖθο ἃ πο ἔμοῖ: ὑΠἰ5 
γύθβοηῦβ ὑ]ιὸ ἔμοῦ ἃ8 ἃ γΌ]]ηρ' ὈΥΪΠΟΙΡ]Ο. 
“ο οχαοῦ οὐδοῦ οὗ ὅπθ ΟΥΌΟΚ 15 
ΤΟΙΆΤΚΆΒ]Θ : “ὉΠογῸ ΟΧΙϑίβ πού, Μ]αύ- 
ΟΥ̓́ΟΡ 6. ΠΙΔΥ͂ ΒΥ, ὑΠ6 ἰυνθ οὗ {6 
ΔΌΣ 1ὲ εἷμι,᾽ ΟΟὨ.0. 6. 1. κι, ν. τόῇ; 
ΤΟΝ γ. 45; Υἱ, 45; ΥἱΪ, 2ὃ; γ}}}, 44, 
ζο, 54; ἶχ. 16; Χ, 12, 34; ΧΙ. το, 16. 

Τ1|ιὸ που ὺ Πα 5 ἃ αὐ ΠἸΚπρ' ΘΧΡΓΟΒ- 
90 ἀμ ον {ΠῸ ἱπιΆσ ΟΥ̓ οὗἨ δὺ Δοίιῃ ἴῃ 

ἀγάπη τοῦ πατρός δὲ ϑ.τὺ {116 τηθ: ἡ ἀγ. τοῦ Θεοῦ ΛΟ, 

ἃ γαρῃιθηὺ οἵ ῬΏΪο χαοίρα ἈΥ̓͂ Φοϊιη 
οἵὗἩ Ἰαχηᾶβοιβ (Ῥαγαϊ,. ϑασγα ἃ, ΤΊ. 
ΧΧΧ, Ρ. 370): ἀμήχανον συνυπάρχειν 
τὴν πρὸς κόσμον ἀγάπην τῇ πρὸς τὸν 
θεὸν ἀγάπῃ, ὡς ἀμήχανον συνυπάρχειν 
ἀλλήλοις φῶς καὶ σκότος. 

16, ὅτι... δοσαῖι5θ... ἴῃ τηοχὰ] 
δι 80 γἰῦα}} ὑπῖη 8 ὑΠ6Γ6 18. ἃ ἰὼ οὗ 
Θα.  ΐα, Νοὐϊηρ γΥἱβο8. ΕΙΡΊΘΡ 
ὑπ 1058 ΒΟ ΓῸ0, πο ἀοϑῖγο οὗ ὑπ ηρ8 
ΟΟΥ ΠΥ ἃ5. οι ἀϑ ἴῃ ὑΠοΙΏ ΒΟ 68 ΘΟΠ]68 
ἴγοιιν ὑΠὸ νου] δηᾷ 15 θοπηάοᾷ Ὦγ ὕ}16 
γ]ὰ, Τὸ 15 ὉΠογοίουο ἱποομι ρα 10} 0 
Μα {πὸ Ἰονὸ οὔμο ΕΔ οΥ. 
ΤΊ Ροϊπὺ οὗἁ βἰο]ῦ τοὶ τ] οι ὁ 81} 

ὑἱαῦ ἰ5. ἴῃ (86 πον ἃ ἡ 15 τοσαγαοα ἈΘΓΘ 
15. Ὡ]ΟΥΘ “ΒΟ ΪΠοὐΥ ἀοβηοα ὑπλη ἴῃ Ὁ. 
[5. [Ἶὴ {ΠἸθ! 80 1] γ 8. ἃ}} Παϊΐύο ΟὈ]οοὐΒ, 
ἐἀο ὑπίηρη πα τὸ ἰὴ ὕπο νου], ἃΓῸ 
“οὗ πὸ Ελμ]ον [0 15. 6Π|6 ἔι]56 Ὑἱθὺν 
οὗ ὕπθπὶ νοΐ πιάτο ὑπο 140]Ν. 
ΤΠῚΏΘη06 δύ ΨΦ01. ἀοἤμιο5 ἡ ὑμαῦ ] ἢ 18 
ἴπ ὑ6 νοῦ ]α,᾿ ὑπΠαῦ ἡ μ]οἢ, ἃ8. ΠΟΝ ΤῸ- 
ρΆΓαοα, Πα 3 108 Θοπιϑιιηνηαὐΐοῃ “ἰὴ διὸ 
γον], ἔγο ὑη6 πὴ 5140. ΤῈΟ 
ΓΘΟ]ηρ ἡ 10}. ΤΙ ΒΌ808. 0Π16 οΟ]οοῦ αἀ6- 
ἰοΥ Δ η68 ἃΠἃ 5.65 ΟΥ̓ ἰζ8. ΤλΪΒ0186 
Μ]ὰῦ ὉΠΟΥῸ 15 ἀοἔοοῦγο ἴῃ {π6 οὐ])οοῦ 
ἢ οἷ σίγοβ οσοάδιοι ὑ0 ὕπο Ομ ρ- 
ἀοΐης. 

115 σΌΠΟΓΑΙ ἀϑροοῦ οὗἉ {Π|6 αιιοβίίοη 
ἀοϊογιαίμοθ ὑπὸ οχαοῦ ἴοι οἵ 1Δ}- 
σαῦρο,. δ Φοϊι σιῦοβ πᾶν τὸ ἐν τ. κ' 
ἀηα ποῦ πάντα τὰ ἐν τι κα ΕΘ ἸΟΟΙΩ οὖ 
κ4}}᾿ ἴῃ 105. ὉΜΟΥ͂ ἴῃ γο]αθίοῃ ὕο {}|0, 
[Γ06]1πηρ’ πη, ΟὈἸΏΡ. 6. γ. 4; Ερ!. ν. 
13 (πάντα, πᾶν). Τὸ νου] ἃ5. Βαοὶ 
Ἰὰ5 ποίῖπρ λοσχο ὅο ΟΠ {πη τι αὺ 
8 Β 0 ἃ 0 ἴῃ ὑμ0 ὕπγοο ὑγρίοαὶ 
ῬΠΓΆΒΘΒ ΟΥ̓ Μ]1Οἢ πᾶν 15 ἀοῆποά, Τ}}}8 
Ὁμπουρῦ ἢὰ8. 66}. 140 ἩΓΟΠΡῚΥ ἐῃ6 
τα ὑπουρὶὺ οὗἨ ὑ}10 βοῃύοηοο Ὦγ {110 
ΠΑ ΌΪῚ ὙΘΥΒΙΟΙΒ: Ο}2}6 χμοά ἴηι πιο 
69ὲ σοπομρὶδοθηίϊα (ἀθδὶ ἀογ λα) δαν- 
γιὲϑ 68ὲ 6ἱ.... 
Το ἴμγος ἔα]8ο ὑοῃμἀοῃοῖοβ τ ίοδ 



ΤΙ. 16] ΤῊΝ ΕἸΒΙ͂Τ ἘΡΙΒΊΤΠΕ ΟΝ 51Τ 90ΗΝ, 63 
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δὺ Φοῖπ ΠΙΑΥΚΒ νοῦ ὑΠῸὺ ψ]ι0]6 
δτοπμῃά οὗἉἨ “ψον] Π]πο58,᾽ οὗὁἨ ὑπ0 ἔθιὴρ- 
ἑαυ ἕο βοῦ πρ ἅ}Π|ὸ ογθαύασθ ἃ8. 8 
οι, ΤΉ ΘΚ οἷον ὑγρῖοα! ὑθβίβ οὔ ΔΒ 
ΤΟ] ϑίαΐο 45. ἴο ἰχηΒο] ἢ, ἃ8. ὑο ὑπ: ρ8 
Οχύογμαϊ, ἃ (Βρϑοΐ! ]γ) ἃ8. ἴο 1ν15 16]- 
Ἰυν θη. ΟΥ̓ 1 6 ΠΌ]]ονν {116 ἀἰνδίοη 
διισροβίοα ὈΥ ὑΠ|ὸ ψόυγὰ 5 (ἐπιθυμία, ἐπι- 
θυμία, ἀλαζονία), {Π6Υ 1 ϊοαΐο ργθνἃ}}- 
ἴῃ [Ἀ180 ΝΟ 5 'ῃ τοσαγὰ ἴοὸ σαμῦ πὰ 
ἴ0 Ῥοβϑοβϑῖθυ, Ὦθ6. ἀθϑθ. ΨΓΥΟΝΡῚΥ 
δια ὸῸὸ ΡΊΟΥΥ ΜΓΟΠΟΪΥ ἴῃ ν]ιαῦ ν᾽ 9 
ἢῶνο. 

ΤΊΟ “ νναπίβ᾽ νΠ ἢν χη [6015 ολη 
"ὸο αἀϊνίἀοα τηὐο ὕνο ρυθαῦ ΟἸΆΒΒΟΝ. 
ϑοιηθ ὑπ 05 116 ἀΟΒΙΓΟΒ ὅο ὩΡΡτοργίαίο 
ῬΟΥΒΟΒΆΪΠΙΥ : ΒΟΠ10 {Πρ 5 ΠΘ (65 γ 685 ὑ0 
Ο]ΟΥ τ ποὰὺῦ Δρρτορυϊαθίοι. 111Ὸ 
ἀοϑῖγο οὗ {1|ὸὺ Π0Ά]} Ομ ὈΓΆΘΘΘ. 0 ΟἹἹΘ 
ΟἸκπ5. (6... στα ποανίοι οὗ ἀρροὐ 068) ; 
{π᾿ Ὸ ἀοδγθ οὔ ὑΠ1|ὸ ΟΥ̓658. ὑπ6 οὐδοῦ (6 Κ). 
μαι οὗὨἨ ἀτγῦ τ5 1 66). 
Το γομ τι50 οὗἉ ῬΟΜΒΟΒΒΙΟΝ 1105. 1 

ὑ1Π|0Ὸ ΟΣ πὰ οπὐοιυυϊοιβ᾽ ἈΒΒΟΡΌΪΟΙ 
οὔ δἀνιπύανοβ ΜΠ ο]ν ἀρὸ θ]οο ἴκ ἃ 
ντοὴρς ᾿ἰριῦ, Δ ΒΌΡ ΓΙ ΟΥΙΟΥ 15 ἀηβουῦοι 
ΟἹ) ΟΧΤΟΡΙΔΙ συ 8 ΠΟ οαπηοῦ )Ὸ 
1 ποὰ 1 ὸ ἴμοο οὗ ὑπ6 ὕσιιο ᾿βϑῖιοι 
οὔ Ὁ. 11ὸ ἀλάζων ἰπ 1. ὑΠ|5 Οὐ80 
“Ὁ. ΜΊΙΟ ἰὰγ5. οἶμαι (0 ὈΪΙΟΕΒΙΠ ΣΝ 
ἸΠ0}} ἀγὸ ποὺ {Π]γ ΠΝ [ῸΣ }}0 βᾷκὸ 
οἵ γομόν ἡ (οομ». ΤΠ ΘΟΡν, Οὐ να)", 
δ 23; [{ὈΡ]0. 2) Ρ. 416 ἀλαζονεία 

ἔξις προσποιητικὴ ἀγαθοῦ ἢ ἀγαθῶν τῶν 
μὴ ὑπαρχόντων. 
ΤῊ {πγοο (οημἀοποῖοβ παθι ΠΥ Γὸ- 

68}} 6 ἔγοο Το ρύθοη5. οἵ {Π|0 
Πογὰ, νιν ν] ον ὑΠῸΥ ᾶνθ ΟὈν]ΟΙΙ5 
ῬΟΪηΐβ οὗ οοηΐαού. 7116 Πιϑύ Τομπιρίι- 
ὑἷοιλ ΘΟ ΓΟΒρομβ ἴο {}10ὸ ἢνϑὺ δια ῃχοσϑῦ 
ΘΙομ ΘΠ ὐΑΥΎ ΓΟγ οὗ ἐπιθυμία τῆς σαρ- 
κύς, ὑ}:0 ἀοδῖγο οὗ ὑ}1)ὸ Βιιρ] δῦ βαρρονῦ 
ΟΥὗἨ πούυγα] 10. Δ αἰγμο νογὰ 15 
ΒΟΥΟΓΟΙΘῚΙ ΟΥ̓́ΘΥ {115 ὑΠ|6 ᾿οὰ}8 Μ] ΟΝ 
(ἰοιὶ ιιϑο8 ἃ10 ποὺ [1]πιϊ θὰ ἰο ΟΠ0 
ἔοσιαι (ὰΚὸ ἴν. 4. Ἴ1]ὸ οὔ  οὗἁὨ {]1ὸ 
Ἰαησάομβ οὗὨ ὑοὸ οἰν χοᾶ γον] (τῆς 
οἰκουμένης) ἃπα ὑποὶν φίοῦν, νυ] ἢ 18 
ὈΙαοοὰ βοοομὰ ἴῃ Νὑὐ 1ωυἹκοῖβ ΟΥΟΟΥ͂, 
ΒΘΟΙῺΒ ὅθ ΔΏΒΨΘΙ πη {06 Ἰοίυἰοβὺ 8118}}6 

ἴο ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν, {Π|ὴ Ῥοτοῦ 
οὗ σοῃμηῃδηαίηρ' 8}1} ὑμαὺ 18 [αἰγοϑὺ ἂπὰ 
πιοϑῦ αὐϊγαοίλνο ἴῃ {16 νου], Ἠοτθ 
οἶδβὸ δου ρύαγθ Βηον 8 ὑμαῦ ΠΟ δἰτὰ ἢον- 
ΘΥ̓ΟΡ ἔγὰθ δηπα ποῦ] 6 οδἢ θῸ ΔΙ] ον [0 
ὕγθηοῖι οὐ ὕΠ0 ΔΌΒΟΙαῦο Ἰιομηαρο ἄϊιο 
ἴο αοἄ (μὰκθ ἱν. 8). Απὰ ρα {80 
Ο1}} ὕο οἰ ἴηι ἃ ΟΡ Ἰηϑη 1 βύδ ϊοῃ οὗ 
(ο᾽5᾽. Ῥγοὐύθοι ηρ, ρόνοῦ ἰοποΐο8. {πὸ 
τοοῦ οὗ ἀλαζονία τοῦ βίου, ἱπ Μ]ιοΙι 
οηἄἀοντηθηΐ δ οἱ 8. ἃγῸ αδοἃ ΥὈ]- 
ὑγανἹ ΤῸ ῬΟΥΒΟΊΔΙ οϑἰοηαὐύϊοη. ὅποι 
150 15. ἃ Το ρὕϊρ᾽ οὐ αοἀ ἤγομι ὙΠΟ 
18 ΟἀΆΓΟΒ ἕο Ιβο]αῦο 11 286} (ΠΚὸ 
ἷγ. 12). 

ΤΠ 85 θόοι [ο]Ὁ 016 88 παύαχα] (Ο ]οοἷς 
ΤῸΥ βοῖη σοΥγοβροηάοηοθ θούνοοι {}1Ὸ 
ὑπιγοοίοϊαὰ νου] ]γ ὑοπἰοιλοῖοβ οὗ δύ Φ0Π ἢ 
ἃ {πὸ ὑπ γ66 πηαϑίου ὙΥ] 008. ΜΠ] σἢ ὁ0- 
ΟΌΡΥ ἃ ῬυΟἸ ποῦ Ῥΐδοο ᾽ ἀμοϊοηῦ ἀπὰ 
πιοῦν} ΘΌ 108, φιληδονία, πλεονεξία, 
φιλοδυξία, γοϊαρύεαβ, ἀναγ υϊα, Β ρ Υ 18, 
"ΠΟ ΘΟΥΥΘΒροηοοο 18. 80 [ΔΓ γολ], 
που ποὺ ἀἰϊγοοῦ, {πὰὉ {10 ρΌΥΩ5. οὗ 
{Ποϑο ΒΡΟΘΟΙΪΆ] ΥὙἹΟΟΒ ᾿ἰὸ ἴῃ ὑπο ἰροϊηρβ 
1. δὺ Φοίμπι ΟΠ γασίονδοθ, ΟΟΡ. 
δυβῦ, Μ. Τόϊαί, 82, Ρ. 308 Ὁ διὰ δεὸς 
οὖν [ὕχθ60}.. 111,17 [Ὁ] καὶ ἡμεῖς σπου- 
δάζομεν ὁμιλεῖν κατὰ τὰς γραφάς, οὐ διὰ 
φιλοχρηματίαν ἢ ἢ φιλοδοξίαν ἢ " φιληδο- 
νίαν" ἐν οὐδενὶ γὰρ τούτων ἐλέξαι ἡμᾶς 
ὕντιις δύναταί Τιϑ. 

Τὸ οὐπογαύοι ἀοοβ ποὺ ᾿μο] ας 
Β01ΠΊ 4} 5118. ΤΏΟΒΟ ἃ1Ὸ ποῦ, 0} 
ὌΠ Ῥευοδοιὺ δαροοῦ, ἦ οἵἨ ὑπ0 τοῦ] οὐ 
ἴῃ ὕμ6 που]. δὺ Δοϊὰ [ὰ8 ἀποὶὰ 
Ἰοΐογο οἱ ὅ1ο γτοϊαυϊου οὗἨ 8. ᾧο χη} 
«ἸΪογο μα αὐτο ; δηα Θὸ ἀν] }Ν 
ὩοΥαγ 8. οἱ ὑπ τοϊ  ἰΐοι οὗ ΙΔ ἰοὺ 
ὑσιιο ΟΡ 0 ἢ, [[07Ὸ 110 15 ΘΟ ΒΙ ἀΟΥ 
ὑϊιὸ γτοϊαθίοι οὗ πιὰ ὅο {Πὺ κόσμος ἃ 
ἂ1 Οχύονὰ} βυβύοηι υἱοὶ Πὰ8 Ἰοδὺ 108 
ὕγαο οἰνιγαοίον : Ἰλοῆλ. Υἱ}]. τὸ ἴὶ 
ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός] συηοιρ ϑ60Ή- 

{6 (ἀοοἰο μην. Αὰν.) σαν η δ Υ,, 
ἐλὸ εοϑΐγ6 οΥ ἐἶι6 7, {πὸ ἀοπῖνο οἱ 
α]ΐοι {πὸ Π Α}ι 15. ὑΠ6 βου, 116 σομ]- 

ἰϊνο ναῦν ἐπιθυμία ἰΒ ἐπ ἰὸ Ν. ΤΣ 
Οἰαγαοξου β. ο}} Ὁ 88} οοὐϊνο (  οἢα ν}}]. 
441; ἴδοι. 1. 24; ΑΡοο, ΧΥΠΙ, 14) 
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τοῦ βίον, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρος, ἄλλα εκ τοὺυ κοσ- 

Οομρ. 64]. γ. 16, 24; ΕΡΆ. 11. 3:11 
Ῥοῦ, 1ϊ. 11 (αἱ σαρκικαὶ ἐπιθυμίαι), ΒοΤΩ. 
ΧΙ, 14; 1 Ῥθύ, ἱν. 2 (ἀνθρώπων ἐπιθυ- 
μίαις);, Τὺ, 11, 12 (αἱ κοσμικαὶ ἐπιθυ- 
μίαιϊ). 

[μάογ {818 σα ρΌΥΥ ἃγτὸ ᾿μοϊαἀοὰ 
4}1 ἀοβῖγθα ψ ῃΐοῖ ἰανοῖίνο {6 ἃρρτὸ- 
Ρυϊαθοη οὗὁἨ ὕπο ομ)οοῦ ο ψ ]οἢ {ΠΟΥ͂ 
ἐγ αἰγοοίοα,. 960 ]ιὸ βορᾶγαΐο τλ0η- 
(ΐοη οὗ οἱ ὀφθαλμοί {110 Βθ80 οὗ σάρξ 
5. ΡΥΟΡΟΥ Οὐ ΘΙ ΠΣ 106α. 

Ι͂η δὺ Φοιη πΟΠΟΥΆΠΥ σάρξ 18 υϑοὰὦ 
ἴο ΟΧΡΓΘΒΒ ΠΕ ΔΗΣΟΥ ἀν {110 ργθϑοιῦ 
οομα: υοη5. οὗἁὨ ΠΠ6 (6. ἵν. 2; 2 Φόῃη 7; 
0] 1 1. 14; Υἱ. 51-ττοδο: ΧΥΪ. 2). ΟἾ66 
{Π6 θέλημα σαρκός 158 Βοὺῦ Ὀγζ {Π6 5ἀο οἵ 
θέλημα ἀνδρός ἃ5 αἰπύυϊηοῦ ἔγομι 1 ( οἷμι 
1. 13); ἐνίορ σάρξ 18 Ορροβοά ἰοὺ πνεῦμα 
(Τα κἰϊ. 6; νὶ. 63); ἀπ ὁῃοο κατὰ 
τὴν σάρκα 8 αϑοι [0 ἀθϑοῦῖθο ἃ ι40- 
ποῦ ΜΝ ΒΙΟΝ 18. ΟΧΟΟΓΠΆΙ, ΒΌΡΘΓΙΟΪᾺ], 
ἀοπυ αῦο οἵ τἸηοτὰ] ᾿ηβρῦ (Φο ΥἹ]. 
15). ΤΊ ἀοβῖνο οἵ ὑΠ0 σάρξ ἃ8 σάρξ 
8. ΠΟΟΘΟΒΒΆΓΙΪΥ [ον ὑπὰξ ν 8 10} 15. 1Κὸ 
1056, Τῦ οαπηοῦ ἱποι 46 ΠΥ ΒΡ εἰναι} 
οἸομηοηῦ. 
Οομραγο Αἀαϊ πα] Νοῦο οὁη 11]. 10. 

᾿ ὶ ἐπιθ. τῶν ὀφθ.}] ουποιρἐδοθηέϊα 
(δ᾽ ἀογίμα Λαρ.) οὐμέογιηι Υ΄., ἐλ6 
ἀοοῖγο φῇ (Δ ἐγ, ὑλ6 ἀθβίγο οὗἩ ψῃΐοῃ 
{π6 ΟΥ̓́Θ 410 ῃο ΟΥ̓ΡᾺ : ποὺ {6 
ΗΪοάϑαγο οΟὗἨ {ἰ10 ὩΔΙΒΟΥ ΟἸ]Υ ΟΥ̓́Θ ᾶγαο- 
του βυ!οα Πγ (0168. ἰν. ὃ; γ. 11), θαὐ 
411 ρουβοηὰ] ΥἹΟΙΟῸ 5. μα] σΘη66 γΌρΓΟ- 
βοηΐοα ὈΥ βθοίῃρ. 116 ἀοβίτο οἵ ἂἃρ- 
Ῥτορυϊαδοὴξ ΘμύοΥΒ. ἰπύο “ἴΠ6 ἀοβῖγο οὗ 
{6 ἤοεῃ ΝΒ δ᾽ ἀοεῖγο οὐ ὑΠ0 Ογοβ᾽ ἰΒ 
βα 94 6" ΕΥΎ ΟΠ]ΟΥμοὐ ΠΟ ΟΟΠ16Β 
ὉΠΑΘΥ διὸ σΘΠΘΥΆΙ ἔογ οὗἨ σοηΐοῃι)- 
Ρἱαὐΐοη. ὅδὅο ἴὯγΓ 1 15 ὑγὰς ὑΠπαὺ ἴῃ 
{Π0 ΤΟΥΠΙΟΥ ὑδ6 Πιουρ}ῦ οἵἨ Ὀ]Ιγ 8108] 
ΡῬΙΟΑΒΙΓΘΒ 15 ἀΟΠ] Δ ῦ, 88. ὑΠ|6 ΟὈ]οοῦ 
οὗ ἀοϑῖγο, ψ 6 1ὼ. ὑπο ἰαὐῦου ΌΥΠῚΒ 
οὔ πιϑηΐαὶ (Ῥ ΥΟἢ16.1᾽) ρ]οάβασο ἢμὰ 
Ὀἷαθθ. Τ7Τ|0Ὸ “ογοβ᾽ 8106 6 ὑγρίοαὶ 
ΘΧΆΠΡ]9 οὗ 86 ΟΥ̓ΡΆΠΒ [0 ΨΈΙΟΙ ἀγῦ 
ΤῊ Ϊ} ΒΌΟΥΒ, 

Ααρπϑέΐηο οἶνοϑ ἃ Β᾽ πρτ αν 1Ππ|8ὑγὰ- 
ἰΐϊοη οὗὐ νιαῦ 6 ΠοΙὰβ ἴο Ὀ6Ὸ “0Π0 
ἀουῖγα οὗ ὑμθ Θγ68, πο 18 ποσί 

ααοίηρ' ἃ. σίνὶπρ' ἃ νἱν ἃ ὑγαϊῦ ἴῃ {6 
ΟἸεϑυϊδη ἔθο!ηρ οὗ 18 πη: ΑἸ1- 
αυληᾶο ὑθηΐαὺ οὐΐαη [οὐγ] 8108] 86Γ- 
γο8. 1)6Ϊ, αὖ νοὶ] ἀΌΆΒΙ πα ΓΟΘΌ] ἢ} 
ἔλοογο : ὑοιιύαγο αὐγαὶ οχαπαϊαῦ 11108 
Ἰοὺ ἴῃ Ὠ]γλΟα]18. Οὐγ]οϑιαΒ οϑῦ : 
ἢοὺ οϑὺ ἀοβιἀουϊαὰ. ΟΟα]υσι ; ΠΟᾺ 
οπῦ ἃ Ραϊ1Ὸ. 
ἡ ἀλαζ. τοῦ βίου] δηρογϑίω οἰΟὟ,, 

αηιδέδο διυρο ἐλ Δαρ. (οὔπον 1 αὐ] 8- 
{πον 168 ρῖνο 2αοἰαμ δα δ} 5. οἷα», 
“είς μεμα), {δα θαΐπ σἰογ 97 ἰδ, 
1Π6 να ΟἸΟΥΥ͂ ὙΠΟ ΒΡ ΡΒ. οὐὐ οὗ 
ἅ1ἰ ὈΘΙΟΙΡΒ ὅθ Οὐ ΥἹΒ1 016. ΟΑΥΉΪΥ 
0, 16 σοι! ἶνο ἰ5. βι1 Ὁ]. ἃ5. ἴῃ 0 
ὕνο οὐἢοὺ ολ868. 
Ἰθοιι. 1. 30; 2 Τ1ι. 11]. 2) 18. ΟἸΟΒΘΙΥ͂ 
οομποοίοα 10} {πΠῸ ὑπερήφανος ; ὑαῦ 
115. Ὑἱοο σϑηὐγο8. ἢ 5017 ἃ 15. 001- 
Βα ὐοα π 115. ἈΡΒολα 56] οχα]ία- 
ὑϊοη, ΜΠ] ὕΠ|Ὸ7 ὑπερήφανος Β]ΙΘΥ 5. 1118 
ΟΠ γοῦν. ὉΥ͂ 5. ον οΟ ὑγοαῦ- 
τοῦ οὗἉ οὔ] ογ8. ΤΊ ἀλάζων 515 τηοϑῦ 
ἀρηϑὺ γα : {Π0Ὸ ὑπερήφανος 8118 
ποϑὺ ἀραϊηδϑὺ Ιογθ. ᾿Αλαζύνεια (-ἰα) 
ΔΥ Ὀ6 τοίογγοά ἰὸ ἃ ἴαϊβο υἱὸν οἵ 
ὙΠ ὉΠ] 08. ΔΥῸ 1 ὑπ ΙΒ 0] γ 85, ΘΙ 
απ ἀηδία }]ο : ὑπερηφάνια ἴο ἃ [180 
ΥἹΟ οἵ ν]ιαῦ οὐ ΤΟ] αὐ 0.8. ἴο ΟΠ ΟΡ 
ῬΟΥΙΒΟΙΒ ἃτ0. ΟὈὨ)}. ΔΚ. νυ]. 22: 

ἸλΚΟῚ. σι; Φδηι08 ἵν, 6; 1 Ροῦ, ν, τ. 

δου αἰ8ὸ ΝΥ15α. ν. ὃ: χνἹ]]. 7; 52. Μᾷοο. 
ἷχ. ὃ, χγ. 6; ΓΥΟΥ. ΧΧΥ. 6. 

ὅ.0}} “γα σἸΟΥΥ,᾿ 580} ἃ [180 νἹΟΥ 
οὔ πο γάϊαο Οὗὁ ΟἿ ῬΟΒΒΘΗΒΙΟΠΒ, ὈΘΙΟΉ 5 
ἴο 11ἴ6 (ὁ βίος) ἴῃ 109 ργδβδθηῦ οοπογοῦθ 
᾿ηδη] οϑύα 0. ἃπα ποὺ ἰοὸ 118 1η 108 
οϑδθ ὗϊα! ΓΟ Ρ]9 (ἡ ζωή). ΟΡ. 
Ἰλικο 111. 14 (ἡδοναὶ τοῦ βίου); 1 ΤΊ. 

1]. 2 (βίον διάγειν); 2 ΤΊη), 11], 4 (ταῖς 
τοῦ βίου πραγματείαις); (ἴῃ 1 Ῥοῦ. ἱν. 3 
τοῦ βίου 18 Ὧη Δα] 10, θαῦ βιῶσαι 06- 
Οαγβ ἴῃ τ. 2). Ηοποο ὁ βίος ἰἴ8. υϑοᾶ 
ἴον “{Π|6 πιοδῃβ οὗ ΠΠ{6΄: ΜΙ|κς, χὶϊ. 44; 
[κακὸ [111,43], Χν. 12,.30; 6. 11]. 17. 
ΟΟΙΡΑΓΘ 4180 βίωσις, Λοίβ ΧχΥΐ. 4; 
ἃ βιωτικός, μἸκο Χχὶ, 34; 1 ΟΥΥ, ΥἱἹ. 

3. κ᾿ 
ΤΊΙ686 ομαγδοίουβῦϊο θϑ ηρ5 Οὗ ναῃῦ 

διὰ οὗἉ γνϑα , ἐᾳμ6 αοϑ17γ9 οΥ ἐλ6 Ποδὰ 

Τὸ ἀλάζων (ΟΡ. "Ὦ 

μου στ ων»... πα 
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᾽ ᾽ ᾿ ΄ μ 9 μου ἐστίν" ᾿Ἰκαὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία 
9 “- ξ Α ΄σ: 3 ’ »“" σι 3 Α 

[αὐτοῦ], ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα Τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν 
3 »» 

αἰῶνα. 

17 ἡ ἐπιθ. αὐτοῦ: -- αὐτοῦ ἈΑ. ΜΔῊΥ 1 δὐπη Δα ΠΟΥ 165. ἀπ (1 5 π50) {Π| ΤΊιο- 
Ὀδῖο γουβίοη δα ; χινοηιοίο (δἰοιὲ εἰ) ἀδιιδ (ἰμ86} πιωλδὲ {λ «ἰόν πίη. 

απ ἰδ6 αἰοϑῖγ6 Γ᾽ ἐδ)6 ὁγ68, απα ἐξ 
φαϊη οἰογ 47 ἰὐ, ἄτο βαϊὰ ἕο 6, 
Ὧ8 Δ ΠΟΥ 18 ὨΔΙΙΓΆ]]γ, 9 ἐδ 
4Οογἰ (6. ἵν. ς ποίθ ; Φοῖπ χΥ. 19 ; 
ΧΥΪ, 14, 16, ΧΥ}Π]. 36), Το ἀθοϊα- 
ΤΆ ΟΝ ΠΔΔΥΚ8. ὑΠ6 [156 ροβιθίοι ᾿ηὔο 
ΨΥ οὗ τ ἢΔ5 Θ0η16. [ἢ }15 ΟΥ̓ΡΊ μα] 
οοηϑύϊι οι {π6 ἀοθῖγο νὰ8 ροοα, Ὀ6- 
οᾶπ50 10 νὰ αἰγοοῦθα ΘΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ͂ ὑο- 
γγαΓ 8. ὑπ 6 {Ὁ]Π]ηοηὺ οὗἉ 1115 οΟΥἿοΟ 1 
Τοσ Γα [0 {Π|ὸ ]Ο]0 ΟΥ̓ δηα ἰο ἀοὰ : 
0 ΘΧΌΪ ΠΙΟἢ τνγὰ8 σΟΟΩ͂, Ὀαολιβο 10 
νγ8 Δ ΔΟΪΠΙο]θαἀρτηοηῦ οἵ ΑἸἾΝΠΟ 
Ὀοπηίγ. Νον {Π|Ὸ ἀ6811Ὸ 15 βυσροβίοι 
ὈΥ͂ ὑΠ0 ογοαύαγο πὰ ποῦ ὮὈγ {πὸ Ογοα- 
[ογ, ὈΥ ὑδο οὈ͵]οοὺ βοραχαϊοα ἔχου {}}0 
Ἰανίηρ ΔαύμοΥ οἵ ἃ}], ποὺ Ὀγ ὑπο [νην 
Ααὐποῦ ἰο ψ Ποῦ ὑπὸ ΟΠ] ἃ 5]οι 
Ἰοοῖς (ἐκ τοῦ πατρός Ὠοὺ Β]}1}}7} ἐκ τοῦ 
θεοῦ). ΤΊια8. Θαοὶλ ὑγρίοα! ἔα]80. ἴοη- 
ἀΘΠΟΥ͂ 18. {0 οοΥΓαρ(ο οὗ ἃ ΠΟ] 
Ἰηϑυϊιοῦ, ὑΠ16 Ἰομρίηρ [ῸΓ βιρρογῦ διὰ 
ἴον οδυύν, {Π| 0 100 ΟΥ̓́Θ] ] 1088. 
ΤΊ μ]ιγαβ. εἶναι ἐκ (δ. 21; {|, το ; 

ἷν. 5) ἐο ὃ6 ΩΥ᾽ 18 ομαγδοίου δύϊο οὗ δύ 
Ψόομι ΟΧρύθπβίηρ ἀουϊναςΐο. ἀμ ἀο0- 
Ρθηάσηοο. (ΟΠ ΤῸ «011} 11]. 31 μποΐο; 
δα Δακουδὶ Νούθ οἱ 11. 1. 

17. 1}}5. οἴλαβθ. οομίαϊ 8. ἃ βοοομα 
στουμὰ τῸγ ὕΐο φῬγο ᾽υΐοι 1 τ. 15. 
Νοῦ ΟὨΪΥ ἰᾳ ὑΠ6 Ἰονθ οὗ {Π|ὸ γον ἰγγὸ- 
σΟΙΟἸ ΘΔ Ὁ]0 νυ ὑπὸ Ἰονο οἵ {1|Ὸὸ Εὰ- 
{μοῦ ; Ὀαῦ 4180, γοὺ {αν θοῦ, ὑπὸ ἰαΐο 
οὗ πὸ ψουἹὰ 5. ἱἹποϊα θα ἴῃ 108 οββοι- 
181] οπαγαοίου, 7116 νου] ά---Πο 6χ- 
ὕθγδὶ βυβίθῃ 10]. οοουρὶοα {λιὸ 
Ρίδοθ οὗ ἀοα---να8. ΔΙΥΘΔΟΥ πῃθ δύ 
Φοϊη τοῦθ ἱπὰ ὑϊο δοὺ οὗἨ ἀἸββοϊ οι 
ἀπ γδῃ!8]ἰηρ, 

ΤῊο οΟτὰ8. δ Α͵80 ὈῸ ἐλ κοὴ ἃ8 ἃ 
Βθοοηα θγοοῦ οὗ ὑῃ6 ΔηδρΌ  8ηι Οὗ {116 
ἴογθ οἵ ὑῃ0 ΕΡΠΟΥ δὰ οὗ {86 ἰονθ οὗ 
ἢ νου], 80 τ ἃ5. ὑΐ680 ἃ1Ὸ δὖ νᾶ- 
ΥΪΔΠ66 ἴῃ {ΠΟΙΡ ἰϑθ 0 1088 ὑπδη ἴῃ 

ὙΠΟ Βουγοθ. βαῦ {118 οοῃμῃοχίοι 
ΡΡΘΑΥΒ ὕὅο 6 ἰο859. παύαχα! {πὰ {10 
ΟὐΠΟΥ, 

παράγεται] ἐξ μρειδοῖηῃ αἸραΥ Σ 800 
δ. ὃ, Τ|ΠἜὁ ΟΡ ἀοβουθο5. ποῦ {ΠῸ 
ΘΌΒΟΥΩΙ Οπαγιοίοῦ οὐ {ΠπῸ τνοῦϊὰ ἃκ 
ὑγιν 5] ΟΥ̓ υυὺ 15. ἀοῦπα}] οομ ἀ 0 ἢ ἢ 
{110 ἔχου οὗἉ {10 οἰνατοῖ, ὁ 6 Κἰιράοῃηι 
οὗ (ἀοά 'μὸ ψ]ιο]9. βαμὶ οὐ ἢπΐίο 
}ἴρ 5, γδρα Ρἰοα 1 1050} ἃ5 σομηρ]θἴο, 
15. (ἃ. 10 ΜΌΥΟ) ἃ βούθοη ϑ] οἷν ὨΙΔ05 
{Π0 Ῥγόβοηςο οὗ (οα. Πγ ὑΠπ6 ἀσδοϊαγα- 
ὑϊοι ΟΥ̓́Ή 6 ΠΛ Γ] {118 γὰΝ ἴῃ δὺ Φο ἢ 5 
ὑπὸ θοστηηΐηρ (0 θὸ τοιηονοά, Οὐηι- 
ῬΏΓΟ ἡ ὃς α ὗὐγι νιν 31; Δα οοηὐχαβ 

ὍΠπ|ὸ ᾿ἰάθα] νἱϑιν ΠτῸμ {Π| ἀἰνῖπο βἰάο : 
τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά 
(2 ον, ν. 17). 
ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ] ὀοποι  ἰϑοδηεΐα 

(ἀοβιογὶα Δαρ.) οὐμς Ὑ., ἐμὸ αἰυκῖγὸ 
ἐμογοος ὕιο ἰοϑῖγο ἢ 10}. ΠΘ]ΟΙΡΆ. (0 
0 ἀὰ ν] 161} 1 Βα] θα. Οὐηῃ. 
ΤΊ. 11. 12 αἱ κοσμικαὶ ἐπιθυμίαι. ΤῈ6 
46. 1 ΝᾺ] οοὐϊνο ἃ8. πὶ τὶ τύ, ὑποιρὶι 
Ὁ 15. σι ὑπ {Π0 ἀοπγο 10}. {ΠῸ 
ον ἃ οϑίοΥβ 5 ᾿ὰ αν αἰϊγοςιοα ἰο 
{π6 ποῦ] ἃ5 105. ΟὈ]θοῖ, ΑΛ νον οοΥ- 
γΌΒΡΟμαΐπρ ἴω παράγεται τὺ ὈΘ βα}- 
φ]ϊοὰ. 1116 νου! τυ μ οι 18 [}6 Βοιιγοο 
πὰ πὸ ΟὈ]θοῦ οἵ {Π᾿|ὸ ἀφβῖγᾳ 18. Βι) νι 
ἴ0 Ρὸ ᾿γ [801 ππιϑα δίῃ αὶ] δηα Θναμ- 
οβοοῃῦ, Τ}6 ἀρβῖνο που ογΘ 15. 8! Θ ιν ἢ 
ἴῃ 105. αὐθυ ὙΔ (καταργεῖται). Βυῦ 
{16 (ἀἀοῖγο ΚΟ, Ϊ 5. ἃ8. Δ. ΔΟΙπρ γ οὶ. 
Τὸ οσοηύγαβῦ ὑο {1115 ὁ ἀσϑῖνο᾽ 810} 

ἰβ. ΘαυθΠ!-θοτ Δ ΘΙΡΟΥ͂ 15. “10 1} 
οὗ ἀοα. ἸΤμαῦ ΔΙΟὴΘ 15. ρουληοηῦ οἵ 
γον 0815. Μ1Π15 ὅΠοὸ στοῦ, 

ὁ δὲ ποιῶν. .«μένει...] φιὲ Οἰμἐ6)}} 
“μοὶ! ("θοογὶξ Δ.) Υ., δι πὸ ἐλαΐ 
(οοί᾿,.. «αὐἱάριδ... ΜΙ ]Ο ὑο υΥ]ς οἵ 
6 ποῦ] 18. Ὀοίπρ τοιονοα {{0 
Ομ νιβἐϊδη βυ ΟΥΒ ἢὸ ἀἰβύθγθεποο. 7110 
Ῥγοβοηῦ ἴῃ 18 ΒΟΏΒΘ 18 οὐθγηα!, ἼΘΙ 
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41} οἷβθ οἰἰδησθα ἴμ9 οὐοάϊοῃοθ οἵ ἸΟΥΘ 

οοπἐΐπαοθ ἀποδδησοά,. Τ]νβ ΔΌΪΔΟΒ 

ἰὼ {6 ΠΟῪ ογάον ἴο πμΐοῖ ἱπάθοά ἰὺ 

ῬΓΟΡΟΙΥ Ὀθίοπρθ. Τοιο οοπίγαϑὺ ἴο 

{π0 που] οοπγογίοα ἱπίο ἃῃ ἰ60] 18 

ποῦ Θοά, Ὀυῦ ὅπ Ῥοϊίογοῦ ὑΠῸ ἰ 

ἀοίίοη βυγίνο ἰο ἀὸ οὐ ν}}}. ΠΙομοῸ 

οξ Ζοίη ἀ068 ποὺ ΒΥ “10 ὑπαὺ Ἰογνοῦι 

αοά; νοι. πιΐσ!ῦ μᾶγθ Ὀθθη Βρ- 

σοϑίρα ὈΥ Ὁ. 15, ναῦ λὸ ἐπιαῦ αοοίδν ἐδ 

εοἱ 4. Οοὐ αδἰάἀοε ΤΟΥ ΘΌΘΥ. 

Οομραγθ Φοι ἱγ. 34; νἱ. 38; Υ]]. 

17: ἰχ. 31. 

ΤᾺ «οἱ 4 Οο(ὦ ΘΧΡΥΘΒΒΟΒ δ ὑττιο 

ἐπα οἵ 411 ἐσθ, μὰ 15. ορροβοὰ ἴ0 

{Ππ|ὸ ἀοπίγο᾽ νον Βργίησθ ΠῸΝ. ἃ 

βηΐδο Βοιγοο ἃΞ 08. ἰδ αῦο ΟΥἰσΊΝ. 

Αὐ ἀπὸ βαπῖο {ἐΐπιο ὑπ6 Μ}} οἵ ἀοά’ 

ἰποϊαοα ὑπὸ τίριιῦ 86 οἵ 41} παύαγα!]} 

ΡονΟΥΒ, ΓΔΟᾺ (68, ἸΠΒυπο8, 110} 1 

ἐποῖν δαβοιῦαιὶ παῦατο ἌΠΒΜΟΣ 0 ἰὺ: 

Αροσ, ἷν. 11, ΟΟΙΏΡΑΓΘ 1 ΤΠ ΙΟΒΒ. ἵν. 3. 

7πι βροικίηρ οὐ ὕπο αἰνίμο Μ}] δὺ 

Το βαγ8 “010 ΜΠ] οἵἱἨ Οοά᾽’ ἀπὰ ποῦ 

{6 0} οὗ {πὸ δυο ἡ 88. π!ρ}ὺ 

βοοπὶ ἰο "Ὸ βΒιιρσιμοϑοα ὈΥ τ. 16. ΟἾΓΘΒΆ 

8 Ἰαἰά ἀροι {6 ἀἰνίμο ΠΙΔ) ΘΒΌΥ ΤΑΙ ΠΟΥ 

{πᾶπ ἀροι {Π|6 ἀἰνίηθ ἰονο. “Ἴ111ὸ ν}}}} 

οὗ ὑπο απο" 8. Του ΟἾΪΥ ἢ δύ 

Μαίιονν (νἱ. το “ομ7) Αι λι6 7. ΥἹ]. 21: 

χὶϊ, το τὴν 1 αὐδιθ)"; οοτρ. ΧΥΠΙ, 14; 

χχυΐ. 45), Τῆν τοὐἱ (Γ οἰω" αὐ αἀπὰ 

Ταϊλογ οσοαγβ (ὅ.Ὁ]. 1... 4. (οὐ 0. ὡρ]!. 

ἱ. ς,.9, 11), 1116 «οἱϊέ " αν( 18. ποῦ 

απποασυθηῦ: 1 Ροῦ, 11. 15; ΠῚ, 17; ἵν. 

1ῖ9; οι. ἱ. τὸ; ΧἱΪ, 2; ΠΟ. Χ. 56. 

Τὴ ὑπ (οθρ8ὶ οὗ δύ Φοῖνπα ὑΠ 6 Ῥἰγᾶϑο 

Μπϊοῖν ἰἴ5. ΔΙΠΥΔΥΒ ὕδβοιὶ ΟΥ̓ {Π|Ὸ Ἰμογὰ 18 

λ6 «οἱ 4 μι ἐμαΐ 8ογιὲ η6: ἵν. 34 

γ. 30; Υἱ. 38 {ἴ. (ΥἹ]. 17). 

μένει εἰς τ. αἰ.}] αδιοιδν ΤΟΥ 6067), 

Οοπιρ. Φοη Υἱ}}. 35; ΧΙ, 34; 2 ΟΥ̓. 

ἶχ. 9 (ιχχ); τ Ῥοῦ. 1. 25. (ΧΧ) 7}ιὸ 

ὈΒυϊαῖθ 80 οἵ μένειν 18 ποὺ τυ ]Ὁ- 

χαθηῦ : 10. χΥύ. 16; 1 οί. 1;.-:2} 

ΠΠ6Ὁ. χ. 34. 
εἰς τὸν αἰῶνα] 1, Οἰογηη Υ. Τ} 5 

ἰᾳ {Π6 ΟἿΪΥ ἤοσια ἰπ ΜΉ οι αἰών ΟΟΟᾺΥ8 

ἴῃ {ὸ ΕΡΊΒ0168 αἰδϑᾷ δια 2 Ψο η 2) 

ἀπ ΟΟΒΡ6] (12 ὑϊπ|08) οἵ δὺ 0 )η, 

οχοθρὺ ὑπὸ οοΥγοίαὔϊγο ἐκ τοῦ αἰώνος 
(Φολιη ἰχ. 32. ΤῊ10 ῬΠγΆΒ0. ΟΟΟῸΓΒ Ἰη- 

ΤῊΝ ΕἸΒΚΕΤῚ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕ ΗἹΤ 90ΥΝ. ΠΙ. 17 

ἀοροθἀΘΏΠΠΥ οὗὨ {Π6 χχ (1 Ῥοί. ἱ. 25 ; 
2 Οον. ἶχ. ο; Ηθρυ. νυν. 6 ; νἱ. 20; υἱὶ. 
17 1) ΟἿΪΥ (ιν ποραὐνο) πὰ Μαύίι. 
χχὶ, 1 |{ ΜΚ. χί, 14; ΜΚ. 11..29:1 
Οὐγ. Υἱ11. 13 (146 123 εἰς αἰῶναϊ. [1 Ῥοῦ. 
Ϊ. 23, ἃ 2 Ῥρὺ, ἱϊ, 17; ἃγθ [180 τοδά- 
ἴησ5.} 10 18 ὙΟΥῪ ΘΟμλμοῖ ἴῃ {}}0 ΩΧΧ. ἃΒ 

{πὸ τοπάουϊηρ οὗ Ὀοὶν Ὀδ υν Ὁ Ἵν. 

7} ὑἐποαρὶῦ οοπύαϊποι ἴῃ ὑπμ0 ψοΡ 8 
Ἰιοτο ἰβ κίνοα ὈΥ ὑπὸ φἀαίθίοη νυ ΐοῖι 18 
[οὰμὰ ἴῃ Τλο. ἁμὰ Οἰώ Μιαΐ. “ἃ8 ἀοα 
αἰκὸ Δ 146 .}} [ὉΓ ονου (θέσι δὲ ρ86 
γιαγιοὶ ἰῃ ωἰογη μην). Απρτυβύμιο το 8 
{π0Ὸ δἰαϊίΐοπ ἀπά γΟΑΡ ΚΒ. ὁὰ. [Π6 
]010 Ραββᾶρο: Υοϊαϊῦ θ ϑιΠΟΥ͂ 
ἡ ἃ], ἴοο ΟἸιυ θύσῃ. ΓΥΟΡΙΟΡ ἴο 
διοῦαβ οδῦ ὑοῃιρογα} 15 τὖῦ ἐπ Πὰ8 οοὔθυ- 
18; σαί οὐ 116 βίο ἔμοῦαβ ϑϑὺ ὑθιηροῦ- 
ΠῸῈ αὖ τη οὗ ΘΟΌΘΓΙΠΒ. 
Λπᾶ ἀραΐῃ : Τοιγα Πρ ͵5, ἔουγϑ 

οὐἶβ. 1)οαπὶ ἀἰΠἰρῖβ : ααἱὰ ἀϊοαῃ, 1) 8 
οὐ 5] ΝῸὰμ ἀπθο αἴσοσο ΟΧ ὨΘ: 
βουϊρύαγαβ ἀα ἀλη ρο αἰαὶ, ἀδὲ ὁδέϊ8 
οἱ Χ ἰὶ αἰ ἰοοϊγεΐ ΟἸ)ι08. 

1. ΤΠ ΟΟΝΡΙΟ οΡ ΤΆΠΤΙ ΑΝῸ 

ἸΑΙΞΈΠΟΟΡ ΜΙΤΠΟΟΤ ΑΝ ΜΊΤΙΙΝ 

(11. ι8---ἶν, 6). 

ΠῚι6 Ῥνοιᾶ σού γαϑὺ Μ]}10}. 5 ὈΘΟῊ 
ἄγαν ἰὰ ὕπο Ἰαδὺ βοοίύϊΐοῃ Ὀθύμοθῃ 
τπΐπρϑ ὑθροΥαὶ αἰνὰ οὔογηὰϊ, Ὀούνοθὴ 
ἀπὸ πουῦϊὰ ἀπὰ τὸ Οἰαγοι, Ἰολα 8. 0 
{π6 οσοπέγα] 80] οὐ οὗ {0 ρἰβύ]ο, {6 
στοαῦ οομ Ποῦ οὗἁ ΠΠ| 0, ΜΉ16}} 15 ὑγολξοα 
Οὗ ἴῃ ἰἰ. τ8--οἶν. 6. [χὰ 0Π|8 ὑ110 οϑῦ}]6 
ΡΟΥΟΙ 18. 8661} (0 ΔΙ80 ἔγοπι ΜΠ }}1} 
{πὸ ΟΠ υἰδύϊδη βοοϊοῦγ. Το ψου]Ἱὰ ἢὰ5 
Γοαμὶ ΘΧΡΥΌΒΒΊΟΙ ἢ 8 δη1- ΟΠ δὑϊλη 
δύο ὙὙ}10]} ἸᾺγ8. Οἰαΐηλ ὕ0 Βρ] ΓΙ ὑ.}] 
οὐἀονπιθαῦ ἃπὰ ἁτψιογιγ. ΕᾺ]856 
ῬΥΟΡΠΟΟΟ. ῬΡΟΜΟΥ (ΔΡροΟ, ΧΙ, 1 ἢ) 
ἰαϊκοα 108 ὈΪλ66 ὈΥ {6 51.α οὗ ὑῃθ 
ΠΡ Υἃ] ρόνοῦ (ΔΡοΟσ, ΧΙ]. τ Β..), ΤΉ 680 
[850 σά! } 5, ὑΠ18. “βρὶτὶῦ οὗ δηΐὶ- 
οἰγιδῦ,, τὸ ὁ οὗἩ ὑπο νου] (ιν. 4 {). 
ΟἸιαγαοίογ βϑύϊο Ὠγ ΚΆ οὗ ὑ}}15 σομ οὗ 

ἈΡΡΘΣ ὑμγοπρ])ουῦ : ἀντίχριστος 1Ϊ, 18, 
20; τὸ πνεῦμα τοῦ ἀντιχρίστου ἱγ. 3; 
ψευδοπροφῆται 1Υ. 1 ; οἱ πλανῶντες 1]. 
26, ΘΟὨΊΡ. 111. 7 ; τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης 
ἰν. 6, Αμπὰ υπάογηθαία ὕπο ἴα]δ0 βρὶ- 
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τὸ Παιδία, ἐσχάτη ὥρα 

εἰΐαλὶ ὑθδοῃίπρ 1108 “80 μαύγοα " οὗ 
(16 ψουῦ]ὰ : 11]. 12. ΤΏΟ ααθϑίίϊοῃ 18 
"0 Ιοπσοῦ οὗἁ ἴμ]βο ορί πίοῃ Οὐ Υυἱοίουβ 
ργδούϊοο ψἰϑπΐη ὑπ6 Ομυγοῖ, Ὀαὺ οἵ 
ὑϑιηρύδ ϊοηβ ἰο γἱοϊἃ Δ]ορίαποο 0 ἃ 
Τῖνα] ΡΟΥΨΘΥ, 
76 νἱονγ ψ]]οἢ δῦ Φο ρίνοβ οἵ 

{}0 ΟΠ γἰβύαι. σου ἤϊοῦ [1}18 ἰμΐο ἴθ 
ΒΘΟΙΪΟΙΒ : 

Ι. Τὴ ΟΒΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟἹ ΑΤΙΒΈΠΟΟΡ 
ΑΝ ΤΆΤΗ (Ἱ. 1ὅ---20). 

11. πὲ ΟΡ ΒΕῈΝ ΟΕ ΟΡ ΑΝῸ ΤῊ 
ΟΉΙΡΒΕΝ ΟἹ ΤῊΝ ΡΕΥ͂Π, (111, 1- 12), 

111. ΒΒΟΥΤΠΕΠΗΘΟΡ ΙΝ (ἸΠΙΒΤ ΑΝῸ 
ΤῊ ἨΛΤΕΡ ΟΡ ΤΠῈ ΜΌΒΙΡ (11]. 12- 
24). 

ΙΥ. ΤῊΝ ΙΝἸἿΨΑΙ, ΗΡΙΕΙΤΘ ΟΡ ΤΆΓΤΗ 
ΑΝ ΕἌΒΟΙΚ (Υ. 1---6). 

δου ὈΥ͂ 5ῦοῃ ὅδο βὐγοησὶ οἵ {ἰιὸ 
ΟΠ Υἰϑυϊλη 18. ΒΗΘ) ἴῃ 1}15 ἤσιῃ ΠΟ] ἃ 
Ροὴ 0 ΤΎ], ᾿ς ὑΠ0 ΘΟΠΒΟΙΟΙΙΒ6ΒΒ 
«πα ὑπὸ οἰαγάοίοῦ οὐ ΟΏΒ.100, ᾿ὼ 0 
ἀροῦν οὗ Ἰογο, ἰὰ ὑδθ γόνον οὗ 
δριγιῦλαὶ Π1βοουμοηῦ, 80. 0 601.- 
Ποῦ ῬΆΒΒ05 ὑ0 ΥἹΟΥΟΥΥ. 

Ι. Τπ ΕΕΥΕΠΛΤΙΟΝ ΟΕ ΕΛΙΒΈΠΟΟΡ 
ΑΝ Ταῦτα (1, 18----2 1). 

ΤΊΒ. βοοῦϊΐοη 18 βοργ]9 ἰηΐο 
ἴπγθο ραγὺβ: 

1; «πιἰολιγοί5 απα Οὐ γ ϑέϊαη5 (τὃ 
---21). 

2. 706 δθβοηε6 απ ἐδι6 ροῖδον οΓῇ 
ἐμ6 Τγμ, (22---5:). 

3. Αδιαϊησ ἴῃ ἐμ Τρ, (,6-ττλολ, 
ΤΊιΘ ρυόρτοδα οὗἩ ὑπουρ]ῦ 18. εἰμ ο. 

ΤΊιΟ ἔλοῦ οὗ ἀροβίαβυ ἤγοι {πὸ ΟἸ}ν18- 
(ἴλη Ὀοὰγ ἰδ γϑοορη θα ἃ8 ἃ ΟΠ αγδούου- 
ἸΒ016 ΟΥ̓́Τ 6 οΥἶ8ϑ5, ΤῊ18 Γλοὺ βοῦνϑβ ἴο 
γϑηα ΟΠ γἰβυϊη8. οὗ ὕπο οἰ Ὁ πῃ ΐ ἢ 
ὉΠΟΥ͂ ἴᾶνο γϑοθιγοα ἴον. ὑπὸ ἀἰβοοση- 
Ἰηθηὺ οἵ ὑμοὸ Τυαΐ, 7116 Οβϑόποθ οὗ 
ὑπὸ ῬΡαθΝ Ἰΐοβ ἴῃ ὑΠῸ δοκη ον ]θαρπιθηῦ 
οὗ ὑπὸ Μοββιαμβηὶρ οἵ Φο5ι8. 7110 
ΟΟηἴοββίομ οὗ {10 βοη βΊγ 8 [0] ΒΡ 
νι ἐμ. ἌΠΟΥΝ ; ἰβϑαΐηρ ἴῃ (86. 110 
Θοσμα!. Τ|}8 Κπον]οαρὸ οὗἩ (οἀ ἐδιθη 
ΟΠνἰβληβ ἤᾶνθ ὑο Κϑορ ἄγμϊν, ἐπαὺ 
ΠΟΥ͂ πιὰ ἤλοο ὑποὶγ Τιογτὰ αὐ ΗΒ ἈΡΡοϑ- 
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ἐστιν, καὶ καθως ἠκούσατε 

8606. Απὰ τὰο Κηον]θαρο ἢλ8 {ἢ 6 
868] οὗἉ Υἱσ ΘΟ, 8688, ΠΠΚΟΉ 685 (0 αΟά, 
{89 τηὰγΚ οὗἉ αἰνῖη0 ΒΟΠΒΠ]Ρ. 

Ι. «πέϊοδιγιὶδία απὦ ΟΠγιϑέϊανις (18 
-21). 

116 ποσοβϑιυν οὗἉ οοηῆϊοῦ ΜΠ] ]οἷχ ἢ ΔΒ 
θοθι Ἰαϊὰ ἀν οἡ ΚΌΠΟΥΔΙ ρΥΟυ ἢ Β 1 
δ. 115-017 1858. ΘΕ ΌΓΟΟΙ ΟΥ̓ {Π6 ΒροΟΙα] 
οἰγουβίδῃοοβ Οὐ ὑῃ ἃρο, 10 15. ἃ Ἰαϑὺ 
ποι, διὰ ΔΒ βῖι0}} πηαγκοά ὈΥ αν ΊΒΙΟΙΒ, 
ΟΥ̓ΤΌΓΒ, ἐοιηρύα οη5 1 ὑπὸ ΟἸγἰϑυϊλη 
ΒΟΟΙΟΟΥ 1801} (18, 19)... Αὖὐ ἔΠὸ 38) 
{1η10, ἃ8. ΔΠΒΟΥΠΙ ἕο ὑΠ]5. Βροοΐα] 
ΡΟ, ΟΠ β ϊη8 ᾿ανθ ὦ οἹ Ὁ οἵ βρὶ Υἱὺ- 
τῷ} ἰδοῦν θηῦ Μ] 101 1ὖ ἰν. {οἷν θγ]- 
ὙΠ Ορο. ὅο 86 ἃ8. ἃ αἀθοίβὶνο οὐ ΟΣ Ο 
οὗ ΟΥΤῸΣ (20, 521). 

τ. Παιδία! ΚΖ ἰοϊΣ (67) ΟΥ., 
Μγ {{εεῖ6 ογι65. ὅσο ν. 14. '“ἼΠΟ ἈΡΟΒΌΟ 
ὩΔΥΌΒΒΟΒ. 118. το ογβ. ΥΣἢν 80 ἀὰ- 
ὉΠΟΡΙΟΥ ΟΥ̓ ἈρῸ ἃ ΟχΧροοηοο, ἀπ 
ῃοῦ ἃϑ ἀν] ρ΄ ὁ. ὑπὸ Ὁπουρ]ὺ οὗ 
Β0Ϊ δια} ΚΙ Β1}1Ρ (τεκνία). 

Τὰ {Π6 βοιηύοποο Ψ]} 10} ῬΙΘΟΟο5. ἢῸ 
᾽ν ΒΡΟΚκΘα οὗ “ὑΠῸ ΜΌΝ ᾽ ΔΒ.“ ῬαΒβΙηρ; 
αὐγὰ. 16 ΠΟῚΡ ΡΟΙὖδ ουὖ {10 ἀοΙδῖγο 
βίσιι οὗ {116 σου ΟΠ ΠΡῸ 1 16 ο0η- 
ἀϊοι οὗἉἩ {Π|ὸ ΟἹ ϑυϊλη Βοοίϊοίγ, 10 15 “ἃ 
Ἰαϑὺ μοιι. 

ΠἼιὸ οοποορύϊοι οὗ ὁ ἃ Ἰιβῦ ϊμιο,᾽ “8 
Ἰαδὺ ΒοΆ50}},᾽ [10 Ἰμὺ ἀαΥ5,, τοϑῦ ΠΡῸῚ 
{π6 0. Τ., ἢ. Μ]Ποἷν ὑὸ γλναθο ΠΥΠΝ 

ὉΠ 8. αϑοὰ [ὺγ ὑὸ αἰβίμν Γαὐττο, 

οἷ ΠΟ. {Π|Ὸ7 γγορ]ιοῦ 5 Θγ6 15 Ηχοά, 
ΤΊ. 'ὰ (ἴοι. χΧΙχ. τ; Νά). ΧΧΙν. 14 
(ἐπ᾿ ἐσχάτων [-του] τῶν ἡμερῶν) ἰῦ 
Ῥοϊύβ ὕο ὉΠἸὸ ἀπῖὸ ]νοη [δγδοὶ ᾿ιλά 
ομξογοὰ ἀροῖ ὑΠπὸ γμοββοβδίοι οὗ (ὐὰ- 
ὨΔη1., ὑὸ ἤιϑὺ βίασο πὶ ὉΠ {Π] χοῦ 
οὗ {ὸ ἀἰν!ο ῬΥΟ186. [ἢ 18. 1]. 2; 

ΜΙς. ἱν. α; 1105. 1]. δ; ογο), ΧΧΠΠ. 
20; Χχχ, 24; Χἰν , 47; χἰϊχ. 30, 1 
ἀοβουῦὶθορ. ὸ ὑΐθ θη ζϊοη 5}}}}} 
Ὀὸ τοβίογοα ἃπα {Π|6 ῬΟΟΡΒΪΟ 5}}}}} [ὉΠ 
Πα ΟΟΥ {πὸ που. 11 26 |κ, ΧΧΧΥΙΙ, 
16 10 τορη 8 ΒΟ Ὼ0 ῬΑ Ιου] ν᾽ Β0Ά801) 
οὔ βίρῃδι ἀοΠνουαῆοο, 7]}ὰ8 06 ΡΠ ΓΆ80 
ἴῃ 8. Οἱ] 16] θθη86. ᾿μο πι]08. 1 μαγύ 
{80 πούϊοι οὗ “{{Ππ| ἂχ ὕο οοιμθ᾽ πὰ 
[π ἰπιθαϊαΐο ργοραγ το [ῸΥ 1. 
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“ 3 4 4} Α ΩΝ 3 “4 Α 
ὅτι ᾿Αντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ 

18 ὅτι '᾽Αντ.: -- ὅτι Α, 

Ιῃ γοβύ-Ὀ10Π10 1] {1η105 0Π0 ΔρῸ ὑο 
ΟΟΙΘ᾽ ΔΒ ΒΗΔΥΡΙΥ ἀἰϑυ ηρ. 8Π04 ΤΣ Ὸἢ} 
ὑμὸ ρογοα οὗὨ ὑγῖαὶ ὈΥ τ ]οἢ} 10 γγὰβ 0 
Ὧθ υϑιογοά ἴῃ ; δὰ “ἢ Ἰαὐΐον ἄδγδ᾽ 
οΔ0 ἰο θῸ γοργαθα ἃ5 ἃ βθΆβοη οὗ 
οΟηΠἶ οὐ ἀπά βυουηρ ὑπγοῦρἢ τ ]Οἢ 
{πὸ αἰνίμο υἱοίουυ Βῃοαϊὰ ὍῸ Δοοοι- 
ὈΠ 80, ΤῺ 5 ΔΡΡΘΩΥΒ ἤο ὈῸ {πΠ0 γὰρ 
Ἰάο οὗ {Π|ὸ Ῥῇγαβθ ἴῃ ὑπ0 Ν.Ν; Δοῖϑ 
11. 17 ἐν ταῖς ἐσχ. ἡμ. (9 00] 111, 1, ἐσ- 
χάταις Ἰοΐηρ ἃ ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΥΥ 0858); 
δδληγ68 ν. 3 ἐν ἐσχ. ἡμι; 1 Ῥοῦ. 1. 20 
ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν χρόνων. 
δῦ ἴῃ {ῃ15. ἰμτογργοία 0 ὑπὸ 8π6- 

ΟΘββῖγο Ῥαγ ἃ] ἀλυνρ8. ΟΥ̓ “06 ὩΡῸ 
ἴο οοηο᾽ σἷνθ ἃ αἰογοηῦ [Όγοο 0 {Π0 
ΟΣ 5 “ἀ}1ὸ Ἰαδὺ ἀλγ5᾽ Μ}10}. ΒΏΟΥ ἴῃ 
Π0 ΔρῸ δΔοοου η ὅο 0 οοηΐοχὺ ἰὴ 
ὙΠ ]Οἢ. ὉΠΟΥ͂ Οσοι, [ἢ ΟΠ0 5080 “{}16 
ἃσο ἰο οοιλο᾽ ἀαίοα ἔγομι Ροπύθοοϑὺ ; ἰὴ 
δρούμοΥ ἵγοηι {}|6 ἀσαιγπούίοη οὗὨ Ψθγι- 
ΒΏ]ΘΩῖ ; ἢ ὩΠΟΥΠΟΥ 10 γγὰβ 501}} {16 ὁ}}- 
)οοὺῦ οἵ Πορο. ἥἴο 4180 “ὑπ6 Ἰαβϑὺ ἀλγ5᾽ 
«1Ὸ ουπὰ ἴῃ οαοὶ οὗ {16 βοΆβουβ οἵ 
ἤογοο ὑγῖ] 16]. υγθοράρ {116 Βογ ΟΣ] 
σΟΠ ἢ ρ8 οὗ ΟΠ γἶδὺύ. Τ|0 ἃΡῸ 1 10} 
0 ᾿ἶγο 18, ΠΟΥ 0η6. ἀϑροοῦ, [ἢ 6 Ἰαϑὺ 
ἀλγ8, ἀμ 1 ἀπ ῦμ Ὁ 1Ὁ 18." 0Π|6 ἃρ6 ἴο 
οοπιο, ὙΠΟ τγὰβ ῬΤΟΡαγΘα Ὁ ἐῃθ 
ἰγαγα]- Πα ηὴ8. οὗ ὑῃ9 οΪά οὐδοῦ. ΔΒ 
τ0 ἸοΟΪκΚ Του τᾶγὰ ἃ Β688501) Οἵ ΒΟΙῸ ἀΪ8- 
ὑγθ88 βθραγαῦθε 18 ἴγοπὶ ὑπαῦ 110} 18 
5.1} ἰο Ὀὸ τογολϊοὰ (2 Τίη, 111. 1 ; 2 
Ῥοῦ, 11,2; Ἅὅπᾶο 18; 1 Ῥοῦ, 1, κ, 
σοπίγαβὺ τ. 20) : ἃ8 ᾿Ἧ6 Ιοοῖκ ὕ8οῖκ τ 
πᾶγὸ οηΐογοα ὁπ δ ἱπΠου 8 60 ΠΟΥ 
᾿μοαυρὶι δύσι ρρ͵ο5 οὗ ἡ ἃ Ἰαβὺ {1π|60.᾽ 

Βαὺῦ μι 116 {Π|0 στοαῦ οου 86] οἵ ἀοα 
σ068 ον παγὰ ἰο {Ἰβἰηιοηῦ ἰῃ6 ἀαίο οὗ 
86 οομϑαπιπιαύϊοη 18 ποὺ ΤΟΥΘΔΙΟΩ : 
Αοὐβ!, 7; Μαίδ. χχῖν. 36. 

7111 σου] αὐϊοι 816) δονοτὰβ (Οτὰ- 
π16., Οαξ. ἴῃ 106.) ἸΔΔΚΟΑ 18 Ἰηὐθγθβϊηρ' 
ἴῃ [16 ἴδοθ οἵ οὐὐ φγοβϑηῦ Κπον]οᾶρθ 
οὗ {π6 που] κ ΠΙΒΙΟΥΥ͂ : πεντακισχιλίων 
ἐνιαυτῶν παραδραμόντων εξ οὗ γέγονεν 
ὁ κόσμος... «καὶ ἀπὸ τῆς Χριστοῦ παρου- 
σίας οὕπω πεπληρωμένων ἑξακοσίων 

᾿Αντίχριστος δ ΒΟ : ὁ ἀντίχριστος ᾿ξ Α. 

ἠγοῦν ἑπτακοσίων ἢ χιλίων ἐτῶν, δῶμεν 
γὰρ οὕτω, πῶς [οὐκ] (εἰδὴ) ἔξω λόγου 
φανήσεται τῶν ἑξακοσίων ἐτὼν ἢ χιλίων, 
εἰ τύχοι, τὰς ἡμέρας πρὸς τὰς τών πεν- 
τακισχιλίων παρεξεταζομένας ἐσχάτας 
καλεῖν ; 

Ιηὴ {8 Ῥαβθᾶρο 0 ΔΠΔΥΠΧΟΙΒ 
ΡΠ ΓΆ80 ἐσχάτη ὥρα, που ϑϑηγω ΠΟΥΩΎ., 
ΒΟΟΠὨῚΒ ὅ0 ΖΔ ΥΚ ὕΠπ0Ὸ ΘΌΠΘΓΆΙ ΟΠΔΥΔΟΙΟΥ 
οὗ ὑπὸ ρμουγϊοά δηὰ ποὺ 15. Βρθοϊῆς 
τ Ια θοὴ ἰοὸ “{Π6 οπά.᾽ 10 ψγὰ8 ἃ ρουϊοά 
οἵ ΟΥἾ108] ομδησο. ΤΊ]ο οχαοῦ ΡΏΓΆΒΟ 
15. ποὺ ἴοι μα οἰβονθογο ἴῃ ὑο Ν, Τ' 
ΤΊ|Ο 186 οὗ “βου ἡ Το οη}8. ὑπαῦ ἴῃ 80 
(ἸΟΒΡΟΙ : ἷν. 21, 23; Υ, 35, 2ὃ ; ΧΥ͂Ι, 2, 
4, 2Κ, 32. ΟΟΠΙΡΆΓΟ 1]. 4; Υ]1, 30 ; Υ11]. 
20 ; ΧΙϊ. 23, 27; ΧΙ. 1; χυλνα ; δηά 
110 Ἰάοα ΟΥὨἨ ὁ ἃ Ἰαϑὺ ΠΟΝῚ ἦ ΟΟΥ̓ΓΟΒΡΟΙΩΒ 
ΜΠ} {Π|Ὸὸ ΟΠαΥλούοΥ δῦ ]6 Ῥῆγαβο οὗ δύ 
Φοἢη “{Π0Ὸ Ἰαδὺ ἀὰγ᾽ (ΥἹ. 30 ἔ, 44,54; 
Χὶ. 24; χὶϊ, 48), 10 ΘΠ ΘΉ658 οὗ 
{18 Ἰαύθοῦ θΠγᾶ80 (ἡ ἐσχ ἡ.) 750 1Η.68 
0110 ΜΊΔΟΥ 8080 ρίνοη ἴο ὑ}10 ΓΟΥΓΙΊΘΓ. 
Οομρ. ἴρῃ. αὐ “ἴἥρλοι, ὁ. τι. 7716 
ὑγο ΓΟ ἀρ 1Π 1 ΤΊ ΟΗΒ, Υ. 2 (ἐσχ. ἡμ.) 
11 αϑύγαϊοβ ἐσχ. ὥρα ἸΙ6ΥῸ, 

καθὼς ἠκούσατε] ἃ γῸὺ ἀσαγαὰ ἴὰ 
ΘΘΏΟΥΆΙ ὑοΥ1}}8 ἃ8 ραχὺ οἵ {Π6 Ογαηρο]ς 
"ΠΟΒΒαρΡῸ (ΜΚ. ΧΙ], 6 ἢ; Μαιῦ, χχίν. κς, 
24), δὰ ἴῃ ὑπ6 ὑοδο! ηρ ΟΥἨ ἀροΒΟ 68 
(Λοῖβ χχ. 30). ΟὐἸηρ. 1 Τί. ἱγι 1. 
ΤΉ656 ρσϑμοσὰ ργοαϊοϊοηϑ οὗ [186 
ΟἸιυϑὺϑ πὰ [2180 ὑσδο ΠΟΥ ἸΤΟΥΘ. 60η- 
οοηὐγαύοα ἴῃ ὑΐο ὑπουρὶῦ οὗἨἁ ἃ ὑγρίοαὶ 
ΔΑΥΘΥΒΆΤΥ͂ : 2 111689. 1], 3. 

᾿Αντίχριστος] Ἴ]1ο ἔθου «“ηπέσἢγ θέ 
15 Ῥοσα αν" ὑο δύ Φόμα ἴῃ 110 ΝΟ. Τ,, Τὸ 
ΟΟΘΌΥΒ ὩρΆ ἢ δ. 22; ἷν. 3 δηα 2 ΦΌΒ 7. 
ΤῺ6 ΔΌΒΘΠοΟ οὗἨ {}10 ἃΥ1016 Βῃονγβ ὑῃδῦ 
ἢῦ μαᾷ Ὀθοοηο ουγγϑηῦ ἃ8 ἃ ὑθοῃηΐοα] 
(ΡΥΌΡΘΙ) Π8ΠΊ6. 
10 τοῦ ΠΊΘΩΔΠΒ ΖΔΓ ΠΊΟΤῸ ὑδᾶῃ 

ΒΙΠΏΡΙΥ “Δ ΔαΥΟΥΒΆΓΥ οὗ ΟἸ γΙβι,, Α8 
ἴᾺΥ ἃ8. ὕῃ0 ΌΤΙ 18 ΘΟΠπΟΟΡΘα ἰδ ἸΔΥ͂ 
ἀθβουῦ 9 “ὁπ Ὸ ὙὙ}0 κα 8 {ῃ6 ὈΪδ06 οὗ 
Ομ γϑυ᾽ (ἀντιβασιλεύς, ἀντιταμίας, ἀνθύ- 
πατος), ΟΥ “016 Ψ}ἘηὴΟ πάθον {ἢ 6 Β8 116 
ΟΠδρροῦοῦ ΟΡΡΟΒΟΒ ΟἸ 8 (ἀντιδιδά- 
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σκαλος, ἀντιστρατιώτης). ΤΊΘΙΟ 8. ἃ 
Βα]. ΔΙ Υ ἴῃ ὑμ0 ποτὰ ἀντι- 
στράτηγος, ΜΈΪΟΝ τηθᾶη8 Ὀοΐδ “ΟΠ0 
0 ΟΟΟΌΡΙΟΒ ὑΠ0 Ῥ]αοο οὗἁ στρατηγός, 
φγορυωίον, ἅμα αἰ80 “ἂμ ΟΡροβίῃρ 
ΘΌΠΘΙΆ. 10 ΒΟΘΙῚΒ ὕο ὈΘ πχοϑὺ Θ0η80- 
πδηὐ ἰο {Π|0 οοηοχὺ ἰο ᾿ο]4 {παὺ ᾽Λντί- 
χριστος ΠΟΙῸ ἀΘΒΟΥΪΡΟΒ ΟΠ Ὑ0}10 ΔΒ511Π}- 
ἱῃρ [86 συΐδο οἵ ΟἸγϊβῦ Ορροϑοβ ΟΠ νἸϑί, 
Τη {118 Β0η86 1 ΟἸΟΔ105 ἂῃ ἱμηροτληῦ 
γα. Τ]ιαῦ ΟΒΟΣ ΠΟΥ 15. ΓΟΔΠῪ ΤΟΥ] ἃ- 
Ὁ] ἰῃ ΠΟ ὑΠῸ ΔΑΝΟΥΒΆΥΎ ὈΓΘΒΟΥΥΟΙ͂ 
{160 ΒΘ Ϊηο0 οὗ {πὸ οΟἰαγαοίουιϑύϊο 
ΟΧΟΘΙ]Οηοο ΜΘ ΠΟ ΟΡΡΟΒΟ5. (Θ0ΙῊ}.. 
2 ΟὐΥ. χὶ. 12; ΑΡοΟ, 1Ϊ. 2). ἴιο Ληί1: 
ΟΠ γῖβῦ Δ5581}18. ΟΠ ν]ϑῦ Ὁ Ῥγοροβίηρ 0 
ἰὼ οὐ ὅο ΡῬγόϑουνο ψ]ιαὺ 16 ἀϊὰᾷ ψ]}110Ὸ 
ἀοσηγίηρ ΗΠ ἢ (0010. 011} ν. 43). 1116 
[αἰδο ΟἸυἸϑῦ οα ὑἰὸ οὐδοῦ Ὠλη (ψευδό- 
χριστος Μαϊ. ΧΧΙΥ. 24) 15. ΒΙΏΡΙΥ ὦ 
Ργούθηου ἰο ὑπ0 Δοββίἶο ΟΠΪΟΟ, 
Ιη δύ Ψο ηΒ τι8ὸ οὗ ὁ ΑΕΘ ΟΠ ϑῦ ἢ 10 
Μ}}} ῬῸ βοοῃ ὑπαῦ ὑπὸ βοῦβο 15. ἀοίου- 
"Ϊηοα ὈΥ ὑπὸ }1 ΟἸιυ βίαι Θοποθυῃ- 
(ἴοη οὗ “ ΟἸνἰβὺ᾽ δηα ποὐ ὈΥ {Π|Ὸ ον 5} 
ὁοποθρύίοι οὗἩ ὑΠ0 ῬγοΙἰβο ΒΑ ΊΟΙ. 

ὕπαου. ὁὴ6 ἡβροοῦ ᾿ῦ ὨΔΥῪ ὈῸ βιὰ 
{Ππῶὺ {16 οῦκ οἵ ὑχοὸ Τπολγ δ ον Ἰγὰ8 
ἴο ΓΤΟΥΘᾺ] {6 ὑγι6 αἰνη0 (ἰΟΒΟΥ οὔ 
Ἰ28}} ἴῃ 1158 ἀπ]οη 1 Οοε {πΠγουρ]ὶ 
ΟἸινΙϑὺ; ψ]ὸ {Π6 1 οὗ ΔΕ ΟΙ νἸϑῦ 
ννὰβ ὑο ὑοδοῖ ὑϊὰ Ὁ Ὠλ81 15. ἀἰνίηο. ἀρὰαρῦ 
ἴσοι (ὐοἀ ἴῃ ΟΠ Υἰϑῦ, 

ΤΠ|6 Ῥαβθαροα ἢ. Μ]Ποῖ ὑΠοὸ ἰογηὴ 
ΟΟΟΙΓΒ ἃΓῸ ποὺ (ἰΘοἶβῖν ἃ8. ὑο δύ 0118 
ὑοδο] ἶηρ 'ὰ τοραγὰ ἕο 6 σοιηΐηρ' οὗ 
ΟΠΟ γοῶῦ ΔΗ ΠΥ ϑῦ, οἵ σοὶ {110 
ΟΥΠΘΥΒ ΤΟΓΘ ῬΓΟΡΆΓΆΦΟΥΥ ΘΙ ΠΟ 10 08, 
ΛΒ 848. 118. "νου θ᾽ ἀγὸ οοὐποογποά 
“ΛΗ Ι ΟΠ σΙβυ᾽ ΠΥ Ρὸ {Π|ὸ ρουβομὶῇοι- 
ὑΐοπ οὗ ὑπὸ Ῥυϊῃοῖρ!ο δἰνονσι πὶ αἰ - 
ἴουθηῦ δη ον ἰβίβ, οὐ {Π6 Ῥϑύβοη 
Ὑ]ΟΒΘ ΔΡΡΟΔΓΆΠΟΘ ἰ8 γοραγοὰ ὈΥ͂ 
ὑπ680 Ῥαγ Θ]ᾺΣ [ΌΓ.18 οΟὗὨ οἱ]. ΤῊῈΘ 
[ΟΡΠΊΟΡ 18. ΒΟΊΨΟΥΘΙ {Π|0 τηοϑὺ παύιγαὶ 
Ἰῃζογργούα οη : Ὁ. 22 : 2 Φο]ν 7. ΤῈ 
Βρ᾽γἱῦ ΟΥὗἨ ΟΥ̓] Θογηθ8 πὶ ὕΠΠ1086 ὙΠΟ μ ἢΘ 
ἸΠΒΉΪΓΟΒ. Οὐοπίγαβὺ 2 ΤΊ 685, ἰΐ, 2, 

ΤῊΘ δββοηυϊα! οαγδούθυ οὐ “ Ληξί- 
Οἰτῖϑὺ "1108. ἴῃ {π0 ἀδηΐαὶ οὗὨἨ ἐπ ὑγιιο 

υ ΔΗ Υ οἵ Μοβ814}} (Ὁ. 22 ὁ ἀρνού- 
μένος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ χριστός. 
ἷν. 3 πν. ὃ μὴ ὁμολογεῖ (λύει) τὸν Ἰησοῦν. 
2 Φοἢη 7 οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν 
Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί). 
ΤῊ ἀμ] γον δ ὑπ ΘΟΠΙρ]οο 

ΠλΒ Π Δογβύδ ἀἰηρ οὗ ΟΠ ἸΒυ 5 ραϑῦ πὰ 
Γαύαγο νοῦ, δὰ ἰαῖζοβ ΝΥ {110 
Κηον]οᾶρο οἵ ὑπ0 ἘδύμοΥῦ, Ά1ΟΪ 18 
Ὀτουρ]ῦ ὑο ἃ8 ὈΥ {||Ὸ Τποαγηῃαῦο ὕοη, 
11ιὸ ὑοδομίῃρ οὗὁἨ ΛῺ ΟΙγϑὺ Ιοανο5 αοα 
Δ 6Ππ1ὸ νου] 501} πηαηϊ θα. Τ]10 
ῬΓΟΟΙΔ αὐ Ϊο οὗ 0 010 18 {6 
τ οϑδῆσο οὗ ὑΠ0 (1ἀΔ05}06]. 

Τὸ πᾶν θὰ ἀᾶάρα {Πιὖ δύ ΦοΠ᾽Β ἀο- 
ΒοΡΙΡυϊοη οὗ “ΑΒ γ]βῦ (ο, ἱν. 3) 18 
840 ἀ80 οὗἉ ὈΥ͂ ΓοΙγοινν (αὐ 715λ4,7}}; 
Πἃ ΤΟ π5, ὅΠ0 ἀΙΒ0 1016 οὗἉ ΤΟΙ ΟΔΥΡ, 
ἢγμῦ ἀονοϊοροὰ {πὸ τοιοϊησ, ΤΠ 
ΜΟΥ (005 ποῦ ὁσσαγ ἴῃ 10 οὔμοΥ ΔΡὸ- 
δύο ΠΟ ΓΙ ΌΠΟΥΒ, ΟΥἩ Τ ϑυϊη ΜΙανύγυ, ψ0 
(005 ΠΟΜΟΥΟΥ γον [0 ὁ τῆς ἀνομίας 
ἄνθρωπος (7) αἴ, 33, 0. 230 Α ὁ τῆς 
ἀποστασίας ἄνθρωπος Ζ)͵αἶ, τ1ο, Ρ. 336 
᾿). [ΙὉ Δρροΐ5. ἐϊπιογοίογο ἴὼ Ρὸ οἰιὰ- 
γαρϊουγϊδύο οὗ ὑ110. βΒο!!001 οἵ δ 4Φοη. 
δοο Διαίου Νοῖο. 

ἔρχεται] συονὲξ ("ἷξ τορέ μι)" 5) Υ͂,, 
σο)οίῃ. "111ὸ βᾷῃο ὕοσ 18. πϑδοά οὗ 
Ομ νϑὺ ἀπ οὗ ΠΠ18 Δ νουβαγγ. ΟὈΙΏΡ. 
6, ἴγ. 3; 401} χὶν. 3: ΧΧχὶ, 22 ἢ; ΛΔΡΟσ, 
ΧΧΙΪ, 20. [πὶ θούϊι Οἰἰδὺὸ8. 10 ΠΗΡΠΘΑ 
ΒΟΒΙΟ  ἶηρ’ ογο ὑπ ὁποὺ Δἀγνομῦ, 
{ποὰρ]ν Ὁ ᾿ποϊα689. {}}}5, 1110 τἰναὶ 
ῬΟΌΎΘΙ ἢ 658. ἃ ῬΘΥΒΟΙΆΙ ΟΧΌΓΟΒΒΙΟΙ ἃ 
οἴϊο ἃ5 Ονἰϑῦ σοη]65. ΟὐμΡ. γΥ. 6 
ποΐο. 

καθώς...καὶ νῦν] α8...Ογθγ, 80 ἨΟΊΟ. 
Οὐμρ. Ψοϊιη χυ. ᾧ ; ΧΥ]. 1ὃ; ΧΧ, 21. 

γεγόνασιν] 7αοίἡ βιηΐ Υ.. δαῖτ 
αὐἴϑαη, αι {016Π16α 110 Θχρθούαιϊοι, 
16 ἀδὸ οἷα αἰογουῦ ψονὰ ἴον {1610 
αγοηῦ (γεγόνασιν "οὔ ἐληλύθασιν) 60}- 
ποοὺβ ὑπο Ὁ Δρροδγάποο ΜΠ] {Π0 80- 
ὑπα} σὐπα ὑϊομβ οὗὨ ὑπὸ ἀογοϊορμῃοηῦ οὗ 
{6 Ομαγο}. Οὐιηρ. Ηρ". 11, 17 ποΐο. 
ΤΟ 86 ἰδ {Π|0 πιόγο ΤΟΙ ΥἸΚΆ}}]0 848 {}|0 
γΟΥ ἰβ ποὺ υϑρα οἰβον ογο ἴῃ. ὑῃ0 
δρίβυϊο (γοὺ 3 Φομμ 8). Τηοὸ ὕοῃηβο 
Βιονθ ὑπμΠαῦ {680 Δηὐο τ βί8 ὯΓΘ 



7Ο ΤῊΝ ἘΙΠΩ͂Τ' ἘΡΙΙ͂ΤΙΕ ΟΥ̓ Κ51' 500ΗΝ. [1]. 19 

ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν' εἰ γὰρ ἐξ 
190 ἐξ ἡμῶν ἦσαν (29) ΒΟ Βγτγ τὴθ ἰδ: ἦσαν ἐξ ἡμῶν ςἸδΑ να. 

ΒΡΟΚΘΗ Οὗ ἃ8 Ὀροΐηρ 5}}} δοίῖνο. ΤΉΘΥ 
ΓΘ ποῦ Β᾽ Π}0 10 ὕγροῖ οὗ ΛΗΘ ΘΙ γϑῦ θαὺ 
ΤΘΥΟΙαὐ0}}Β οὗὨ ᾿ΐηλ 1 ΠΙΔΗΥ͂ ΡΑΥΐΒ : 0. 
ἷν. 3. 
ον {110 Δθβο]αῦο π86 οὗ γίνεσθαι 860 

5 Ῥοῦ, 1.1; Φολῃ ἱ. 6; ΜΚ. 1, 4. 
ὅθεν γινώσκομεν... το]ιθγ106 τσ }6}"- 

οθἷθ6... Ὀδοδιι8ο {1118 ἔογηι οἵ ὑγία! ἰβ 
σοηηῃροίοα νν}0}} οΔοἢ οὐ οαὶ οοπῆϊοῦ 
101} ΘΟΠ05. Ὀοΐογο Ὧἂῃ ὁπ. Α ὅὉ}} 
τηληϊοϑία(ίοιι οὔ (σοοα 84) οΥἹΪ ἰβ {Π|6 
οομάϊ ΐοῃ οὗ ἃ ἀϊνίπο ἡπαρτηομῃῦ. 
Ὅθεν 8 Τουμπιὰ ΠΟΥῸ ΟἾΪΥ ἴῃ {ΠῸ 
ΣΙ ἢ ρ5 οἵ δ 1 01η. [ὑ 8 οἰναγδβοῦου- 
Ἰβύϊς οὐ ὑπὸ ΤρΊβ0]6 0 ἐππὸ ΤΠΟΌΓΟννΒ 
(860 1]. 17 ποθ), θα 18. ποὺ ΤὈππᾷ ἴὰ 
{110 ΕΡ 5016 8 οὗ δὺ Ραα]. 

19. ἐξ ἡμ. ἐξ.) ἐῷ τοῦς ᾿γο( οι 
(θα) Ἰογ μι) Υ͂., ἐμον τδονὲ οἱ Ζ ολην τι 

ὉΠΟΥ͂ ΡυοοοΔοά [ΤΌμῖ οὐχ πἰἀϑῦ. ΤΊΟΥ 
Ὀοϊοησοᾷ αὖ ἤγαῦ ἰο οὐ ουὐδιναχα οὐμ- 
ὨΔΪΟΙ. Δ ἈΠαγοὰ 11] ΟὟΥ μεῖνὶ- 
Ἰοσοθ, ΤῚ] {10 τηοπηουῦ οὗἉ βοραναθίοι 
{Π6Υ ΜΟΥ ἀπ 1 βυ} ρῈ 8} 010 ἰτοηὶ ὑπ 0 
γοϑί οὗ ὑΠ0 ΟΠ νυ ϑύϊα Βοοίουῦυ ; δινμὲ τλι6ν 
106706 πιο οὗ᾽ τ1ι8, ὑΠΟΥ Ααἰἃ ποὺ ἀγμν 
ὑπο ῖν 16 τοι οαν' {0 (ὁ. 1. 3) ἀμ 80 
ἴογηλ ΠΙν πρ’ ΠΙΘΠΙθΟΥΒ. οὗὨἨὁ {10 ὈΟΩΥ. 
Οομρ. ΗΘ}. νἱ. 4 Ηἴ 
ΠΟ ΟΠΔμρῸ ἴὰ {110 γοβιξίοι. οὗ ἐξ 

ἡμῶν ἴῃ {{|Ὸ βιιοοοθαῖνο οἰδιθο 5. ναὶ 8 
{Π|0 ΘΙΏ ΡΠ 518; Ἅ ΕΎΘηι ὰϑ, ἰῦ 15. ὕχτιο, 
ὍΠΟΥ νοῦ οαὐὖ, ᾿αῦ ὑΠ6ὺ ἡγόῦο ποὺ οὐ 
8 ; [0 1 {πον δὰ μόθη οὗἉ τι τοῦ] ]Υ...᾽ 
ον εἶναι ἐκ βο0 5. 16 ποίο. 

Τ]16 ρίιγαβο ἐξελθεῖν ἐξ την ἀοβουῖθο 
οἰδιιοῦ τοπιονὰ] (ΑΡοο. χυ πὶ, 4; ΦΌΠὴ 
ὙΠ]. 50) οὐ οΥἱρί (ΑΡοῦ. ἱχ. 3; χῖὶν. 
12 Εἰ ; χΧΙχ. 5, 21; Φο0))ὴ ἷγ. 30). ΤΊιΟ 
ΟΟΥΤΟΒΡΟΠάθποο Ψ ἢ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν 
ἀθοϊάθθ ἤθγθ ἴῃ ἔλνοιν οὗ δ Ἰαὐου 
Β0Ώ8Θ (Ο0η10. Αοἰβ χχ 30), ἐμποιρὶ ἰὐ 
ΠΟΟΘΟΒΒΆΓΠΥ ἸΟΔἋ5 0 ὑῃο οὐἰογ, Τ|}}8 
ἴγαϊῦ ἴῃ ὑπ ΑΜ Ο γἰδβίβ ἱπαϊσαῦοβ ομὸ 
δτουπα οὗ ὑμεὶγ ἱπῆποποο, ΤΉΘΥ ργὸ- 
ἴοβϑοα ὅο βρϑαῖκ τὶῦ {Π6 νοῖοθ οἵ {ῃ6 
Ομνβύίϊδη Βοάγ. Διὰ τί ἀπὸ τῶν τοῦ 
Κυρίον μαθητῶν οἱ ἀντίχριστοι; ἵν᾽ ἔ- 

χοιεν τὸ πιστὸν τοῖς πλανωμένοις κο- 
μίζειν ὡς ἀπὸ τῶν μαθητῶν ὄντες.... 
(ΤἸΘορ οἰ.) 

εἰ γάρ... 1 {ΠΟΥ δὰ ἴῃ ὑπ 0 ὑγασδϑῦ 
ΒΟΠ50 βῃαγοά οὐ [{{6, 016 Ὁ ψου]ὰ 
ἢὮδνθ ρΌΠΘ ἔογ γα ὑο 108 {γαϊυ{π| οοη- 
Βαμηηλίϊοη (μεμενήκεισαν ἄν ροΥηναΉ- 
8ἰ880η1 μἐΐγμθ Υ.). ΤΊιο ἐλοῦ οὗ Βορᾶγδ- 
ὑϊοπ γουθα]οα {86 ᾿ρουθοθίοῃ οὗ ὑΠ6]ν 
[6] ον ΒΡ. ΤῊ νου Μ1]1 ποὺ δαἀπιΐ 
οὗἨ Δ {Ππϑογοίϊοαϊ ἀοαιοίϊοιϑ, 16 ὑαϑὺ 
ΟὗἨ ΟΧΡΟΥΘπΟΟ 18 αἰ ἃ ἄονῃ ἃ8. [8]. 
Νοὴ διῆϊο ααϊᾷ βοηθύ, Λαυριβῦπο 
ΒΌΥΆ, 564 γἱᾶάοο φιϊὰ νἱναῦ. Οροτὰ 
Ἰοχαπιύαν ; οὔ νοῦθὰ το γ ητι8 ἢ 

ΠῚ οΥὸ, ἸοοΚίπρ ἀροη {Π|ὸ τιϑῃϊοϑῦ 
ΔΟΟΝ ΒΥ, δῦ Φο] ἀθη]οῦ. {6 ὑγαὺ οὗ 
0 10; ἴσοι ποῦ ον γοϊηὺ οὗὨ 5:5 }νῦ, 
ἴῃ γοραγὰ ἴο ὑπ ππορυίαΐῃ Γαύατο, {ΠῚ 0 
[πὴ 15. ργοβοηϊθα ἃς σοὶ], θὐ 1406 ἰο 
ὅπη Δρτγιρῦ οἷοβα (Φομι χν. 1 Δ. Τ|ὸ 
ὕνῸ ὙἹΟΥΒ ἈΓῸ ᾿ΘΓΡΓΟΟΟΥ ΠΟΥ ΟΙΪΟΊΙΒ. 
111ὸ ομᾶ οἵ Ἰϊ0 15 γαἰ δα] ηο55. ΤῈ 119 
ΜΉ] 15 ΠΆΩ ΟΥ̓Χ ΌΥΒΟ ὕμδῃι θΆΥΓΟΗ 18 
γιοῦ 11{6 ἀπ γοῦ μούομ 1} ἰὺ ντὰβ 110. 
ΤΠ. Αὐραθύϊηο ὁ ΒΆγ ὑγᾺ}}7 ἰὼ 

Τοϊούθποο 0 {110 δούπαϊ! ΟἸιαγοὶι : δὶ 
ηὐθααιμι οχὶγοηῦ πολ ΘΥα αὐ 6Χ ΠΟΌΪΒ, 
Ὦ}}}01 ἰηὔπ8. δῦ, ποι. ΟχΙοναηῦ, οὗ 
ὑϑθῃ ΔῈ ΟΠ γἸϑοϊ βαηῦ. ΑἸ ἀράΐη: 
δῖ βιαῦ ἴῃ ΘοΥΡοτῸ ΟΠ γδυϊ χαοιησᾶο 
᾿ἸΠΊΟΥΌΘ. 1)}}}. ΟὈΒΡΑΥΘ ἃ]30 {1160 
βυυ Κη Ἰλησυλρο οἵἨἁ Ιρῃαύαν, αἰ 
Τρ αϊί, αι οὗτοι οὐκ εἰσὶ φυτεία πατρὸς 
ἀλλ᾽ ἔγγονα κατηραμένα. πᾶσα δέ, φη- 
σὶν ὁ κύριος, φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ 
πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ἐκριζωθήτω, εἰ 
γὰρ ἦσαν τοῦ πατρὸς κλάδοι οὐκ ἂν ἦσαν 
ἐχθροὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ 
τῶν ἀποκτεινάντων τὸν τῆς δόξης κύριον. 

ΤῸ Ἰηὰγ ὈῸ0 παἀᾷθα {ῃὰὺ γάρ, 707, 18 
ΥΟΥΥ͂ ΤΆΓΘΙΥ ἈΒΘαἤη {110 ἘΡῚ 5.165 ; 6. ἷγ. 
20: Υ. 3; 2 Φοδῃ 11; 3 ΨΔοϊιη 3, 7. 
ΑΒ ἰδ ρ. 86 ἴγτομι ὅτι, ϑσσαιι86, ἰῦ 
Ὑ}}1 ὍΘ. 56 ὑμαῦ γάρ ΘΧΡΓΘΒΒΟΒ ἃ 
ΓΘΆΒΟΠΝ. ΟΥ ΟΧρΙδηλίΐοη ἃ]οροᾶ (βαῦ- 
7θοὐϊγο), ψὮ1]6 ὅτι πιλυκβ ἃ αἰβίλποὶ 
ἴλοὺ (ΟὈ] θοὐϊν6) τ ἱοἷι 'β 186} ἃ δάο- ΄ 



πὐπσυσσεσπσσς . 

ὮΙ, 20] ΤΗΝ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΒΤΙΣ ΟΕ 51 050ΗΝ. 71 
: κ- Ψ 9“. 5. ε “- 3 9 εὖ 

ἡμῶν ἤσαν, μεμενήκεισαν ἀν μεθ᾽ ἡμών' ἀλλ᾽ ἵνα φανερω- 
“ ε 3 2 ὔ 2 ς ΄σ 

θώσιν ὃτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν. 

αυλύθ ὀάπ8ο ΟΥ̓ ΟΧΡΙαπαίΐοι. οὐὗὁἨ {ϊιαὺ 
ὙΠ τ οἢ 1 8 οΘυηηθοίθα, ΟΟη}}. 
6. Υ. 3, 4; Ψοη 1]. 2ξ ; 11], 16--2: ; 
11}. 23 ἔν; ΙΧ. 22, το. 

μεθ᾽ ἡμῶν] 1ὖ ἱροῦ μᾶγὸ θσοη οΧ- 
Ῥοοίθα {μὰῦ δῇὺ Δοιϊ νου Ἰᾶνο 
γιΐθι ἐν ἡμῖν, Δοοογϊπρ' ὕο 15. οἰν- 
γΟύΟ 5010 ἀδᾶσο 110}. 15. 41} υαῦ Ὁ}}}- 
γογϑαϊ] ἰη 15 Πρ 0168; Ὀαῦ ὑμ6 ὑποπρ ὺ 
15. ποῦ οὗ Ὀϑο]αῦο ἀΠ}Υ͂ ἰῃ ὁ ὈΟΘΥ͂ 
θυῦ οὗ ὈΘΥΒΟΩΑ] ΓΟ] 80 οὔ 1} 
δηούμοΥ: Φο η χὶν, 16; [μ|κὸ χχὶν, 
20. 

αλλ᾽ ἵνα... διέ Ἰδον ἡτολὲ ομξ (ΟΥ̓ 
{Π||8 βΒοραχεθϊοη ολμο (0 }01188) ἐμαί 
δον ταν 6 τιαία ἡηα 058 (μὲ 
γπαλι 8 οἰκε μια ἐγ ϑέαγομε} .), 
ἐμλαξ ἐμόν αἰ αὐὸ οὐ οὐ πὸ. ον {Π||5 
ΟἸΠΠ080 806 «[0]}1 1. 8; χ. 3; ΧΙ]. τὸ ; χὶν, 
231; ΧΡ. 25. ΤΠὸ ἀοραγύαγο οὗὨ {{|080 
ἴαϊδο ἐσ ΠΟΥ ΟΡ ἃ ΦΟΙΡΟΥΔΙῪ 
ΒΟ] ΟΌ). 1 {{Π|Ὸ0 ΟἸ ΙΒ 0181] ΒΟΘΙΟΙΥ νΥῺ 5 
Ὀτοπρ δα οι ὑΠπ0 ὑπο. α]ρΊιῦ θΟ ΒΜ  Θτα 
ἴῃ {ποῖ ἔγιο οἰϊανιιοῦον, ἀη} 850. ΒοΟιὶ 
ἴο Ὅ6 ποὺ οὗ ἰ0. 1116 Ἰαδῦ οἰλιθο 15 
ΓΑ ΠΟΥ ἸΡγοσ Δ Υ ἴῃ ἴογ). ΤΠ πάντες 
18. Ἰηβογίθα ἃ5. ἴὑ ψοῦο ὈΥ ἃ. αἰδοι- 
ὑΠπουρ]ῦ; “ΒΟΥ Μοῦ οαῦ ὑπαῦ {ΠῸγ 
ΠΥ "0 τη 16 τ᾿ θα {αῦ ὉΠΟΥ̓ ἃΓῸ 
πού, πὸ ποὺ ἴῃ ΔΗΥ͂ 86, ΠΟΤΌΥΝΟΙ [Ἀ]Ὁ 
ὉΠ ΟἿ ὈΓΟΙΘΉΒΙΟΙΝ ΠΊΔΥ 6, οὗ τι8.᾿ 

ἼΠιὸ βοραγαύοι οὐἨ ἁ {᾿τὸβὸ ὑο ΠΟ Υ5 
ἴγοια ὑπὸ ΟΠ γι βυδη θοαΥ σὰβ, ὙΥ10}}- 
ουὐύ δχοορύΐοη, ἃ ἀθοίδίνο ῥγοοῦ ὑλπηὺ 
{ΠΟΥ αἰὰ ηοῦ ὈΘΙομρ ὑγὰ]}} ὑο 10. Τ|ιὸ 
οἶδα τον αὐΐοι οἵ ὑπ οῖν ομγ οὔθι τὰ 
ἃ (Αἰἰνίηο ῬγΟν βοὴ ἴῸγ {ΠῸὸ ἀνοϊἀμοο 
οὗ {γύμο. ον]. ΠῚ “ρμοῖυο οαὐ᾽ ὑΠῸῪ 
πα γ Π8οἃ ὑῃ6 ᾿ἸμΠπσηοο Ὑγ10}1 ὉΠΟΥ͂ 
ΜΟΙ] οὐϊλοῦ νἰ80 βάν ΟΧογοϊβοά, Οὐ}. 
1 ΟὐΥ. ΧΙ. 10. 
ὙΠ ΠΘὴ (0 πᾶς 18. βοραγαοα ὈΥ {110 

νου Ὁ ΠΌΤ {110 οὐ ὑπ πορεύου δΔοσογά- 
ἴηρ ο ὑ}1}0 υϑαροοῦ πο Νὸν Τοϑίαιπομῦ, 

" Ἷδ ΔΙΜΑΥ͂Β ἈΠίνΘΓΒΑΙ (αἰζ,..ποὐ), ἀμὰ ποῦ 
ΟῬαγῦϊἃ] (ιοέ αἰδ). Οὐπιρ. ὁ. 21 ; 11. ας; 
Αροῦ, Χχὶ!. 3; Μαί(, χχῖν. 22 (οὐ... 

ἡ πάρ); μῈΚ60 ἱ. 37 (οὐ... πᾶς); ΔΛοῖβ χ, 

« ΄“ "ο καὶ ὑμεῖς χρίσμα 

14. ἴλοηι. [ϊΐ. 2ο (οὐ...πᾶς); Ο]. 1, 
16 (οὐ...πᾶς); Ἐρἢ. γ. 5; δπὰ ἴῃ ἀ6- 
Ῥοπάοηῦ ποραὐίοπϑ, 1011 1Π|, 16 (πᾶς 

.".μή); Υἱ, 30 (πᾶς...μή); Χὶϊ, 46 (4); 
Ι (ον. 1. 20 (μή... πᾶς); ΕΡΠι. ἱν. 20 
(πᾶς...μή). Οομρ. ΔΑΡοο. χχὶ. 27 (οὐ 
μή-.«πᾶς). 

(ὁ ἐϊο οὐδοῦ μαμὰ βοὸ Μααν, ΥἹἱ]. 21 ; 
ἤομι. ἰχ. 6; 1 ΟΟΥ. χ. 23; ΧΡ. 30 (οὐ 
πᾶς). 

Ιπ {πὸ ἴλοθ οὗ {Π||8 πβᾶρὸ 1 15. 1η1- 
ΡΟΒΒΙΌΪΟ ὑοὸ ὑγαμδίαΐο ὑμ86 ψογὰϑ " ἐλαΐ 
ἐμὸν ηῖαν ὕα ηιαίο τηαηὑ οϑὲ {πῃθ]η- 
56 |Ινο5, δηὰ ὑκαῦ 1 τᾶν Ὀ6 ἸΏΔ10 Δ }]- 
ξοβῦ τη ὑπο ἐλαΐ ποί αἰ νῸ ἉγῸ ουῦ- 
ΆΧΑΪΥ αὐϊζοά τὺ {Π|ὸ ΟἸναγ οι α76 
ει5, ἴῃ ὕγσαο ἔ6]ΠοννΒ ἢ ψ Ὅν ΟΡ δύ. 
ΕΣ φανερ. ὅτι οὐκ εἰσίν ΘΟὨΔΙῸ 

α ΟοΥ, 111. 3 φωνερούμενοι ὅτι ἐστέ. 
20. ἄνοῃ. ψποιῦ 0118. γον ο Δ Ό]0ὴ 

ἴπ οαὐὔπαγ κοῦ, ὑπὸ τολάονβ οὗ {16 
᾿ρίβη 19. ̓ ὰἃ ὁΠ|ὸ ρον ον οὐ αἰβοου]ηρ᾽ 
ὑπὸ το] οἰαγιοῦον. οὐ “ΔΘ ΟἢγΙδύ8.᾽ 
“ΟΠ ΙΒ] 5 16 ὑπΘΙ ΒΟ ΟΙΥ 5. ἴῃ ἃ ὑγῈ6 
5650 “ ΟἸυ Ἰδ505,᾽ ἀποϊη οι ΟὨΟΒ, Θ0η50- 
οὐρᾷ το (ἀοὰ 5 “γγορμούβ,, “ΡυΙοβίβ, 
τὶ " Κίησθ᾽ (1 ΡῬοῦ, 11. ς (0); ΔΡοΟ. 1. 
6; γ. το; Χχ. 6); πᾷ ἴῃ νἱγύπο οὔ ὑμαῦ 
οσυμϑοογαθίοῃ. οπάονοὰ ἢ ΟΟΥΓ6- 
ΡΟ Πρ Ὀ]οβδίηρθ. δ ονθῦαϑ (ΟΥὰ- 
μον, Οἱ. ἴῃ 1060.) τ ϊῦοα : χριστοί εἰσιν 
οὐχ οἱ προφῆται μόνον... «ἀλλ᾽ ἐξαιρέτως 
καὶ πάντες οἱ εἰς τὸν μέγαν καὶ μόνον 
καὶ ἀληθῆ Χριστὸν καὶ σωτῆρα Θεὸν 
πιστεύσαντες... «καὶ ἐν τῷ θείῳ... βαπτίσ- 
ματι συμβολικῶς τῷ μύρῳ χριύμενοι... 

καὶ ὑμεῖς... 86 (61) σο8... .,. απὰ 
Γαγ ΟΣ ψοῖς γΟΌγΒοΙνοα, ἴῃ. νἰγύο οὗ 
ὙΟῸΡ ΡΟΒΙ θυ.) ἃ8 σομ γαβίθα νυ} }} {Π|6}], 
μαρα αν τγιοΐίογιυ (010. ὃ. 27 χρίσμα 
ὁ ἐλάβετε) ἤγοηι ἐδ οίψ Θηθ. ΟΡ. 
δ, 24, 27; ἸΥ. 4. 

χρίσμα] τ«ιείἰοηθην '., (μλ) γι Θηι ἔτ). 
Ἠ]θ6γ.) αη τοιοξίοη. Το ψογά, ν ΐοὶι 
ΟΧΡΥΌΒΒΟΒ ποῦ {10 δοὺ οἵ ἀποϊπθίηρ, Ὀαῦ 
ὑμὰῦ νὰ νοι Ὁ 5. Ρογίογμποα 
(, αποϊηύϊης οἱἹ ἔχ. χχῖχ, 7; Χχχ. 25; 

Χ]. ας (υΧΧ); ΘΟΙΏΡ. )Δῃ. ἰχ. 26), ΠΛΔΥΚ5 



72 ΤΗΝ ΕἘΙΒΕΤ ἘΡΙΠΤΙΕ ΟΕ ΚΤ 5900ΗΝ., [1]. 21 

᾿ 4 ᾿ “-- ςΦ γ ἤ) αἵ 4 γ 

ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου" οἴδατε πάντες-- “οὐκ ἔγραψα 
ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾽ ὅτι οἴδατε 

40 οἴδατε πάντες : καὶ οἴδατε πάντα ς΄. ὅθο Δαάτίοηδ)] Νοίθ. 

{πο Θομποχίοι οἵ ΟἸ γι ϑύϊδ 8 νυ 10}} ὑΠ| 6 
Ἡοδᾶ. Α8 16 ψὰ8΄ ἃποϊηιθα᾽ ἴον ΗΒ 
οἴἶοο (μκο ἰν. 18 [15. ᾿χ]. 1]; Αοἰβ ἰν. 
27 [ὈἘ 8. 11..2]; χ. 38; 68. 1. ο [Ὀ 5. χὶν. 
27}; 80 ὕοο 41Ὸ ὑΠ6γ (5 ΟὐοΥ.1. 21 ἢ. ΤῸ 
νοῦ χρίέω (ΔΗΒΊΝΟΥ Πρ, ὅο ΠΡ) ἴῃ 1ΧΧ. 

18. ΘΙ ΡΙογοα σΘΠΘΙΆΙΥ, ὑποιρὶι ποὺ 6Χ- 
ΟἸαδίν ΙΥ, οὐ {Π|6 δῃοϊηςίηρ οἵὁἨ ὑπ] ηρ8 
[ὉΓ Βδοῦο τι50. 1 {10 Νοῖν Τοβίαπιοῃῦ 
1ῦ 15 Το ΟὨΪΥ ἴῃ {116 ρἰδοοβ χαοίοα 
ἌΡονο, ἃπὰ {115 ΔΙ 5 οὗἨ {Π|Ὸ 1 ραγύ- 
"θηὐ οὗ ἃ ἀἰνίηο σσίθο, 

Ποῖὼ ὑπὸ οαὐναγα ϑγιηῦ0] οὗ {Π0 
ΟἸα Ἰραϊαμπηοηΐ---Π0 ΒΔΟΓΟΩ 01|---Ἰϑ πϑοὰὶ 
ἴο 5ΙΡῚ ΠΥ ὑπο οἰ οὗ {πὸ ριγιῦ 77,1} 
ἐμο Ποίμ πο Μ] λον 15. {16 οἰαγδοίοῦ- 
ἰϑῦ]ῖο. ομἀονιηθηύ οἵ ΟΠ νἰϑυϊη5, Τ|}18 
δἰ 18. ΤΟΥ (ὸ ἃ ἀοἤο {1η10 (ὁ, 
“7 ὃ ἐλάβετε); ἃπὰ {710 πιγταθνο οὐ {Π|6 
Δοίβ ἴχοβ {18 ΠΟΓΙΏΔΙΠΙΥ αὖ ὑπὸ ἰμ- 
Ροβιθΐοη οὗ ᾿δη8. ψ}}16}} ΤῸ] ον θ οἱ 
Ι)αρύίϊδιν (Αοὐβ᾽ Υ1}}. 14 1). Βπΐ {10 
ὁοῃέθοχὺ 8] ον ὑπαὺ {Π|ὸ νου χρίσμα 5 
ηοῦ ἴο ὈῸὸ πηαογπίοοα οὗ {Ππ|0 πα ον} 
βρη, μπῦ οἵ {Π0 ΘΟΥΥΌΒ ΟΝ Ἰπρ᾽ Β01Υ10πῺ} 
ΓΘ ΠΥ. Ἰ]ΟΙῸ 15 ποῦ ᾿πμαἀ οοα ΔῊΥ͂ οΥ]- 
ἄθῃοθ ἰο 56 ὑπαῦ “010 ΟΠ} 18} νὰ 8 
τιϑ8α αὖ οομΠγπιαύϊοι ἰῃ ὑπο ἢγβῦ ἈΡῸ. 
ῬΟΥΠΆ0 8, ἃ5. 8. Ὀθοι βυρροβίοα, δύ 
ΟΠ ΠἘΒ Πρ  ασ 6 ΠΟῚΘ ΠΙΔΥ πᾶνο ἐοηά- 
οα ἰο ἢχ {10 ουβύοπι, ΜΠ} 6] γθρυοβοηΐ- 
οα {πὸ οὐμηηλπη]οα οη οἵ {0 αἰν 10 
στᾶσα ἴπ ἂὰ οαὐναγ Υἱΐο, Του] Πλ 
ΒρΟΆ 5. οὗἨ {πὸ σϑίομη ἃ8. πΔὈϊυᾺ} ἰπ 
1115 ὑ1π|6: ΕΡΥΘΒΒΙ ἀὸ ἸαγΆογΟ ῬΟΓ Π- 
σαν ὑοηθαϊοία πποίΐομο 0 θγ]8- 
(ἃ αἰδοῖ ρ! πα, πὰ ὉΠΡῚ οἷο (ὁ 
ΘΟ ἢ Ββδοογἀούίπι βοϊθραηῦ (ὁ 
2αγί. 7). 

[]ποὐϊὸ Βρ᾿ γἰ 115 1086 δρίεἰῦυ5 βδῃο- 
ἴὰ8 οϑῦ οὐ} 018. ΒοΡ Θῃζ1η} οϑῦ ἴῃ ὉΠῸ- 
ὑἱοηθ Υἱβὶ 01} {8 646). 

ΤῊΐΒ “ππούϊοι᾿ 115 »ἹΠ οὗ ὑδο δρί τ, 
ἷβ Βα1ἃ ὑο οομη6 ΗΠΆΠ]Υ (ώπό Β66 ς. 1, δ, 
ποίο) »ϑογηι 1λ6 Ποίψ πο. ΤΠΘ {{|1Ὸ 
ἰΒ οἤόβϑῃ νν 1} αἰγοσὺ ΥΘίογθηυθ ἴο {110 
οἰ, (ῸΥ 41} μι] ον ΠΟ 8 ἴγοιι " {116 

ΗΟΙΪΥ Οπο,᾽ "αὐ ἴῃ 1086} 10 18 Δηιρῖρτι- 
οὐ, πὰ ἢὰ8 Ὀθοι ἀπάογβιοοᾶ οὗ ἀοἂ 
(Πιο ΒΑ θυ) ἀπὰ οὗ ΟΠ γϑὺ. [1 βὺ}- 
Ῥογύ οὗὨἩ ὑπο ΌΣΟΙ ΥἹΟΥ͂ ΓΘίθγθιιοο 18 
128 6Ἃὁ ἴο 1 Οὐογ. νἱ. το; Φοδηῃ χὶν. 16; 
θαῦ ὁ ἅγιος Β06 18 [0 "0 ΠΙΟΙῸ ΠΑ ΠΓΪΥ 
Τοίογγρα ο ΟἸιγιϑῦ; Αροῦ. 111. 7; Φοδι 
νἱ. 69; Αοὐβ |Π|.Ο 14; ᾿ν. 27, 30; ἃπὰ 
Ομ σίβὺ ΗΠ ΒΟ  Γ ἐβομαβ᾽ πὸ Ῥαγλοϊοίο 
(9 οἢη Χυ]. 7). 

οἴδατε πάντες] γ6 αἰΐ ζηιοτῦ, Ἰ. 6. {110 
Τυὰῦ. 1Ὁ 618. τοαάϊηρ "ὸῸ δἀορίοα 
{1Π|0Ὸ βὐαὐομηοιῦ Ὠλαϑῦ 00 ὕΆΚΟῊ ἴῃ Οἷ050 
οοπποχίοῃ ΜὙ10} {πὸ οἴααδο ψ] 6] [0]- 
ἸΟΥ͂Β : γο ἃ}} Κπον--- πᾶνο ηοὺ νυ θη 
ὕο γοῖι Ὀοοάπθ6 γὸ ἀοὸο ποῦ Κηον---ῦ 0 
αι.) ὙΠ] οἴδατε τὴν ἀλ, σοη γαϑῦ 
2 Φοϊιη 2 οἱ ἐγνωκύτες τὴν ἀλ. 

ΤΊ1Ο σΟμ 0 τοϑαΐηρ καὶ οἴδατε 
πάντα ΟἾΟΝ Δῃ ΘΧΡΙ Δύο οὗἨ {1 8δ0- 
ὅπ} ΤΟγο οὗ χρίσμα ἔχετε : “γ0 Πᾶν Δἢ 
πῃούϊοι, δ), 1ὰ γἰγίπο οὗ ὑμαὺ ροἸ οὗ 
ὑη6 ΠΟΪγ δρὶγῦ, γὸὺ ΚΠΟῊ 811 ὉΠ]ΠΡῈ; 
γὸ πᾶγο ῬοϊοΟ Ὁ ΔΠΥ σομρ]οῦο ἃπα οοΥ- 
ὑλ]η Καον ]ΟσῸ : ΠῸ [Ἀ150 ζοΔΟΙ ΣΡ σὰ ἢ 
ἀοοοίγο γοιῖῖ ᾿ζ γ6 ἃγῸ 110 }}{π| ὅο γοῦγ- 
ΒΘΙΥΟΑ., (ΟἸΏΡ. ὁ. 27; 000 5; 4Ζ0}ὴ 
ΧΙΥ. 26, χΥ]. 13. 

ἥθο Αἀάϊομι! Νοῖο. 
οι. Ἴ]|ιὸ ομ]οοῦ οἵ 016 Ὡροβίϊο ἰὴ 

ΥΪΟΠρ' νᾺΒ ποῦ 0 ΘΟ] ]ΟΔ [6 ΓὙ68}} 
Κκαον]οᾶάσο, θαῦ 9 ὑτὴηρ ᾿ὐοῸ ἀούϊγο 
πα ἀἀοοίθῖνο ἀ8ὸ 0 Κηον]οαρο ψ ΐο] 
Ἐ1Ὰ5. ΤΟΔΟΟΥΒ ΔΙΓΘΔΑΥ Ῥοββοϑθϑοα. Εον 
ἔγραψα 806 δῦ. 14 ποίθ, 26. 

ἀλλ᾽ ὅτι...«καὶ ὅτι...)] 4501 φηαδὶ 
βοϊογρε δι... 6 φιοηπίαηλ.. (5661 φιεΐα ... 
για) ΄., διέ ϑοοιιδ6.. απαἱ ϑοσαῖ86... 
6 ὅτι 1) {116 βθοοηῃά: οἰλ.86 ΔΡΡΘΑΙΆ 
ἴο ὍῸ οοογαϊπαύθα τυῖ]ῖ ὑπαῦὺ ἴῃ ὑθὸ 
ἢγβὺ οἰαθβο, δύ Φοἢη σῖγ 68 ὑνὸ στουηὰβ 
ἴῸΥ εἰ ὙΥϊρ : 

1, Βοοδυβθθ 1ν18. ΤΘΔΟΥΒ ΚΠΟῪ ἰῃ0 
γα}. 

2. βθοδίδο πο 110 18 οὗ ἐπο γα ῃ. 
ΤΊ6 ἢυϑὺ νυ ΠΟ ΒΒ68 (0 {ἢ} ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ 

ΒΥ ραύ ΠΥ Ὀούνγοοιι τυ ον Δη ἃ γο 615: 
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αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ 
ἔστιν. : 

ἤ 3 3 

Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρ- 

21 -- πᾶν (΄, 

{110 Βοοοηαὰ χρη 0 οσσαϑίοη οὗ 
{110 ῬΑΥ ΟῚ νγηΐηρ. 

ΤΊΙ6 Βοοοπᾷ ὅτι οὔ ΠΟΥΤΘΥΟΙ 4180 Ὁ6 
ἰγδηβιαἰοα “{παὺ᾽ {Ππ8 ἀοἢηϊηρ ἃ 80- 
οοηᾷ [οαὐαγ6 ἴῃ ΟΠ τύ Κηομ]οάμθ: 
“γ6 Κηο {86 ὑγα πα Κηονν ἐλιαῦ μῸ 
116 18 οὗἩ ὑπὸ ὑγα ἢ." [Ι {8 οα8ο {Π6 
ΜΟΥ8. Ἰπαϊοδία {π6 Ῥγαοῦϊοα! σοηβο- 
Πασηθ085. ψ] 10} ΤΌΠΟΥ Ττοὴὶ {Π|Ὸ τον ϊὰ- 
τ10. οὗ {Π|ὁὸ ΔῈ ΘΙ Οἢγ ϑ8. 

ΑΟοΟΓαΪη [0 θού ἢ νἱοννϑ {110 ἅ}080- 
Ιαΐο ἱγιοΟ ΟΠ Ο Ὀ]ΘΟ85. ΟὗἨ ΔΩΥ͂ [μ|86- 
οοὰ ψι πὸ ΤΎ ΜΕ ἡ 15 ἃ ἀν ἃ5 
ᾧ ΟἸΘΆΡ τα]6 [ῸΓ 116 ργοὐθούϊοι οὗ (ἢ ν}85- 
ὉΠ}8. 1 {16 ῬγΌΒΟΠΟΘ. ΟΥἨ πϑάποινθ 
ΦΟΔΟΙΟΥΒ. [ᾧ νγ8, οἢ {Π|ὸ οὐποῦ Πα, 
{1|ὸ οὐϊοο οἵ ὑπ αγδοϊοῦθ ἕο σιο 
{16 ὴὶ “ηὐ0 11 ὑπὸ Τα" (Φοἢ χυὶ. 
13). 

πᾶν Ψ....οὐκ ἔστιν] 866 δ. 10. ηοΐο. 
ψεῦδος] ηισηισίην ΝΥ. ΕΥΥΟΥ 15 

ΤὉΡΆΣΟΙΘα ἴῃ ᾿ΐβ ρΟΒὶυνο ΤῸ] ἃ8 ραγῦ 
Οὗ “{Π|6 Ἰο᾽ (τὸ ψεῦδος) ΜΠ10]1 18. 080 
Ορροϑιύίο οὗ “10 ΤυυΔ}}.᾽ (Οὐ ΡΆΓῸ 
0 ΥἱΪ. 44; 2 ΤΊιοΙβ. 11. 11 ; 1 όη]. 
Ἶ, 25; ρ]ν, ἵν, 25. 60 180 ΛΡΟ6, 
ΧΧΙ. 27, ΧΧ]Ϊ, 15. 

ἐκ τῆς ἀλ. ἔστιν] 6. 111. τὸ ; «0]}ὴ 
ΧΙ, 46. δου σ. 16 ποθ. Τ]1Ὸ βοῖιγοο οἵ 
ἔα ῃοοα 15. πιαγϊκοὰ 1 Φοἢ ἢ ΥἹ]]. 44. 

5, 716 ὀβδρησθ απο ἐδ ρῬοιτοι" ηὗ 
ἰλ6 7 "εἰ, (22----25). 

ΤΊιο πιθίΐοι οὗἉ "1105 ἴῃ τ. 21 ἰοδ 8 
αἰγοοῦγ ἰο ὑμ0 ααρβύϊο! ἃ8. ὕ0. ὕ0 
οβϑθηὐία! οἰαγιοίον οὗ ἴηι Μ]10 πηα]η- 
[πΠ8. {]θῖ, μὰ ὈΥ οοηύγαϑύ οὗ ᾿ΐμὶ 
Ψ]Ὸ Πο]45. {πιὸ Τα (22,23). ἸΤΠοὴ 
ΤΟ] ονβ {6 ρονγύγαϊαγὸ οὗ {0 ῬΟΥΘΥ 
οὔ 6 Τα ΠΥΠΙΥ Π614, τ ΐοἷι ὈΓΙΠΡΒ 
ΓΟ] ΟννΒ 1] ἱ] αοα, ογοι Θύογηδὶ 116 

(24, 25) Ι 
22. τίς ἐστιν... Ομ ὲϑ 688 ηιθπαδ2; 

ὦ Υ, Ἡλο ἐθ ἐλ6 [ΐαγ..." Τ|ιὸ 
ΔΟγαρθῦ αιθϑίϊοη (6ΟΙ}Ρ. 6. Υ. 5) 6010- 
ΒροΠα5 νἱὑἢ ἃ τοῦ πιϑιΐα] ραῖιδο ΔΙΟΥ 
τ. 21. “1 Πᾶν βῃοίκθι ὁ [1608: ἐσδαΐ, 

ΠᾺΥ ὙΑΡ ΠΟΥ, τσλο 15 {Ππ6ῖν βου 001 0 
15. ὑπὸ ᾿ἰὰγ 1) ΤῸ ἀθγυρίμο88 οἵ οὐ. 
22, ἴ, 18. γτοιια κα ]ο. ΟἾλαΒθ. βύδη 8 
ὈΥ οἴαι8θ ἴῃ βύθυῃ ΒΟ] ἾΥ ΜΙ ποαῦ, 
ΔΗΥ͂ ΘΟΠΘΟρ' ῬΑΥΦΊΟΙΟΒ, 

ὁ ψεύστης] ἰλὸ ἐΐαγ, “ἰιὸ ΟἸΟΥΒ ἴῃ 
1ηἷῖ8 ΟὟ ῬΘΙΈΘΙ ὑ}10 5αηὶ οὗ 4}} {Πναὺ 15 
180; δῃᾶὰ ποῦ 5. ΠΡ]. “ἃ Πὰν ἦ Ψ]10 18 
ΘᾺ ΠΥ οὗ ἃ ραγύϊομ! αν κἴη. 1}}0 ἀθῃϊαὶ 
οὔ {ΠπῸ [λοὺ “οβι85 15 ὑπὸ ΟἹ θὺ᾽ ὙΠ 6 
ΒΥΑΒΡΟΩ ἐπ 18 [}}] βρη βολῃ66---Ἰπ6]- 
Ἰοούιια], πιο γα], Β0 Ϊυ1081----ἰ πο πᾶ 05. ἃ}} 
(ἈΙΒΟΒοοὰ : 10 τοίΐασοβ. ἃ}} Κιομ]θᾶρο 
οὗ πΟΟΘΟΑΒΙΟΥ [0 ἃ Καοϑ]οάρο οὗ Ρ]ιὸ- 
ΠΟΘ ηα: ἰὗ ὑαῖκοβ ΜᾺ ὑδο Δ ρ]οϑῦ 
ἰ1οα] ΟΥὮ βεουίῆοο: Ὁ ἀοθύγογθ {0 
οομποχίοι οὗ (101 πὰ 1}. 

τίς..«εἰ μή] α.ν΄ κα; 1 οὐ, ἱἰ τι; 
4 ΟἿΟΣ, 1Ἰ. 2, ὅτο, 

ὃ ἀρνούμενος ὅτι... οὐκ ἔστιν] ἐδαί 
«ἴοιιίοί.. μαΐ... Ἴνα Ἰηβουθίοι οὗἉ 0Π|0 
ποοεθίνο ἴῃ ὑ1ιὸ οὐἱσίμαὶ (ργοθογνοά ἴῃ 
ὑπο ΟΙἹὰ 1μαὐΐμ, φιὲ πογαὶ χιο «708: 
πον, οὐδὲ Οἠγὶβι 8) σῖνοβ ἃ ῬοΒΙθνΟ, 
ἀσοτοβδῖνο, ΘἸαγνοῦον ὕο ὅΠ|0 ΠΟΘΈ 101), 

1118 ΔνΟΥΒΆΥῪ ἀθιΐοα ὑπαὺ “0818. 18 

{π᾿ Ομ νϑῦ θὰ ὅΠὸ οἰαΐμι 15. Π)8 60; 

ΔΗ ὁπ Πἷ58. οὐ Ραγὺ 10 ΔΊ γ}8. ὑπαῦ 
"ὸ ἰβ ποῦ. Οοιμρ. μακὸ χχ. 27; (λ]. 
ν. 7; 1160. χι!. το. ΕΣ ὕΠ10 ΘΟΠΎΘΥΒΘ 

506 ΦΔο}ιη ἱ. 20. 
11ὸ ρῆναβο ΟΥ̓ ψμΐα] δὺ ΦΌΠη. ἦθ- 

Βουθ65. {Π πιμβύου- ΒΟ μοΟα ἃ8. ὕΠπ|0 
.ἀοια! παῦ Ζ2οθι5. 15. ὅπο ΟἸιν δῦ, 

1056} πᾶν κβ {ΠπῸ Ῥγόστοϑβ οὗ ΟΠ ΙΒ0 181] 
τ πουσῦ, [ε {Π|Ὸ θα Ποὺ βίαρο οὗ {Π0 
Οσανοῖ (06 ψογάθ ποῦ ᾿ᾶνο οΧ- 

Ῥυοθβοά ἃ ἀοπία] οἵ {Πιὸ ΘΒ] 51} 

οἵ Φοϑῖα ὕτοπι {π0 Φο Ἴθι. ροϊιὐ οἵ 

νἷον (Λοίϑ. ν. 42, ἷχ. 22, Χυἱ], 3, 

χνὶ. 28). ΤΟΥ ὨΟΝ ΔΠΒΙΤΟΙ [0 ἃ 

Ἰαΐον ἴογαι οὗ ορίπίοη. ΑΔ ΟΟΙΔΏΔΟΙΙ 

«(ἀποβύϊο᾽ ἐμΟΟΥῪ πτὰ8 ὑπᾶῦ ὁ {δι 808 

Ομ γε’ ἀοβοοπάοα ἀρὸῖ ὑπὸ πᾶ 

Τοβ αὐ Ηἰ8. Βαρίίβηι, ἀνὰ ον Π πὶ 

μαΐογο ἐμ6 ΡῬηββίοῃ. Τ]ι080 Ψ|0 ἰιθ] ἃ 

β6ἢ α ἀοοίτίμο ἀοποα (μαὺ “δ οϑι8 
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ἢ Ἁ ’ ᾿ ᾿ ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τον 
ς “΄-ὠ ς ’; Ἁ εκ Α ᾿ ἤ νιον. 33 πᾶς ὁ ἀρνούμενος τον υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει" 

ὙᾺΒ ὑῃ6 ΟἸιτίβυ". δηᾶ ἴῃ 80 ἀρθηγίηρ, 
ἀδηϊοὰ {π6 ππίοῃ οὗ {ἰ0 ἀϊνίπο ἀπὰ 
Ἰα πη ἰπ οΝ9 ῬΟΥΒΟη. ΤῊ 8. ΠΟΓΟΒΥ͂ 
ὕΠθη δύ «00 5ἰ ηΔ 1865. ΠΘγθ, {86 
αἰγοοῦ οοῃ γα !οὐϊοα ἰο {6 Πιπάδ- 
τηθηῦα! ὑταῦ ψ}]οἷ] ἢ ργοοϊαϊπιθά, 
ἐλ6 Ἡογαὰ ὑσοαηιο ἤοδι. 

οὗτος] ἐδιΐ8 Ἰΐαν, {π|8. πιαϊπίαΐπον οὗ 
ὑ}|ὃῸ σου ὗΓᾺ] [ΒΘ ἴῃ τοραγὰ ἰὺ 
Γονϑἰαὐΐοη, ἃ8 0 (λοὰ ἀηὰ τηὰῃ, 18 {διὸ 
οπἰϊολγ δέ, νοι λ6 ἐδιαξ «ον οι ἦν {6 
Τα λα)" αὐὦ {6 βοη. Το ἀοπίαϊ οὗ 
{Π|0 ῬοΥΒΟΠΔ] πηΐοῃ οὗὨἨ ὑγπὸ τῃδη]οοῖ 
πὰ ὑγὰθ ἀοἀποιᾷ ἴῃ ΟἸιντὶαῦ ἱμν ον 8 
ἴΠ6 ἀουΐα! οὗἨἁ {110 Οββοι 14] το] Ὁ]0}}5 
οὗ ἘΑΙΒΟΣ]οοά ἀπά βομπιῖρ ἴθ 6Ππ|0 
θινίῆο Ναύανθ. πὸ οοποορύίοι οἵ 
0118 τοϊαὐϊοη ᾿ῃὰ ὑπο ππηπιοιῦ ὙΥΙΣΥ 
ῬΙΟΡΆΓΟΝ ὑπο ΜῺΥ [Ὁ {116 ΤΓἀοὐ οὗἩ {ΠπῸ 
ΤΟ ΤΟΙ͂Ο ; ἀπ σον ΟΥΒΘΙΥ, ὕπο διοῦ 
οὗ {Π6 Τπολγηαδίο οἴνοβθ ὙΘΆΠ ΠΟΥ [0 
ὑΠπῶῦ το} σοποορύϊΐοηῃ οὗ Οὐ ἃ 
ἀροῦν Τόν ψἱΠοὰῦ ψ]} οἱ Τ] 6 Ἶ81} 
ὈΘΟΟΙΣΟΒ ἃ ΤΟΥ 1]1, 

ὁ ἀντίχριστος)] ΤΊ1Ι6 ἰοΥΠῚ ΘΧΡΓΌΒΒΟΑ 
{π6 ΘΟ ἰηομῦ οἵ ἃ ρυποῖρ]θ, ἀμ 
15. ποῦ ἴο Ὀ6 οὐηἤηθι ὅ0 ΘΟ ΒΟΥΒΟῚ. 
ΤῊΘ οἰαγδοίον οὐὗὨἨ “{11ὸ ΔΗ ΘΟ Υ]ϑὺ 15 
ἀοβουθοα ἴῃ {116 νου. ψ]οἢ ΠΌ]]Ονν 
(6:6) λὸ ἐξα ΐ..ομιδ, ΜΉΙΟΙ. ἀγὸ ποῦ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ ΤΟΝ Ό]01 Οὗ οὗτος. 

ὁ ἀρνούμενος τ. π.)] ΤῸ (ΟΗΥ͂ {Π|0 
ΕΔΟΠΟΥ ἰἴβ5 0 γοΐαβο 0 Δοκηον ον Ὁ 
ανὰ 88 Κανμον. Οομρμ. Μαῦϊ. χ. 31; 
Αοἰβ 1. 132; 2 ΤΊ). 11,12. 2 Ῥοί, 1], 
1; Δπ66 4. 

τὸν πατέρα] Τηο {16 ἐμ6 “αἰ λον 
ΟΟΟΌΪΒ ἴῃ ὑῃ 6 Πρ 0165 οὗ δύ «ο]γη, ἃ8 ἴῃ 
{10 ΟΒΡ0], ἰῇ σΘομθχίοη Υ] 0 “Π60 
ΟΠ (υ. 22, 23, 24, ἷ. 3, 1γ.14; 2 Φ. 
3) 9, ΔΠα 1) ΓΘἰαύοη ὑο πῖθῃ (ἰΐ. 1, 14, 
ις Εν, 1.1, 2 . 4) ἴῃ νἱνίαθ οὗ ἐ}ιθ 
γονοϊδίΐοι οἵ ΟἸτῖδῦ. [Γὑ 15. ϑοὰ 4180 
ἷη γοϊαὐΐοι ὑο “{ἰὸ 1ω1}0᾽ (.. 2 ποίθ) 

᾿ Π}Ὼ6 {110 Αἰνγα 8 βία 8. Ἰὴ ὑϊο Ερὶ- 
β168 ἴῃ 18 Β:0 10 ΤΌγ). ἩΠ8 ἘδύμοΥ 
ΟΥ “ἋΣ ΕΔΠΟ,᾽, ΟΥ “ἢἢ6 λίθον ἰῃ 

πράτ η᾽ ἀο ποῦ ΟΟΟῸΓ, 
τὸν υἱόν] Βγ {86 α86 οὗ {Π6 δβοίυΐο 

ἰογηὶ ἐλ (ΘΟ. (οΟΠΡ. “01 γ. 19 ποίθ), 
ψ] 6}. ΘσοιΒ ἴῃ ἢ 6 ΕΙ8016 ἢγϑὺ ΠΟΥΘ 
(ΘΟ... ἱν. 14,0, 12), δὺ Φ01}ὴ ὈτίηρΒ οαὖ 
Αἰβυ πο] υὐαὺ 15 Ἰανοϊνοα ἴῃ ὕπο [δοῦ 
ὑμαὺ 0 ΟΠ γῖδὺ δηὰ 96 85.8 ἃ6 ῬΘΥΒΟῚ - 
ΠΥ ομθ. ΤΉοΥΟ 8. Π0 Ῥαββᾶρο ἰῃ {}0 
ἃ οὗἨὨἁ ἁὑΐο Αγροβίϊο [ῸΠ} ΟΠ6 Ῥ6Ὶ- 
ΒΟΠΔΠ ΠΥ ὕο ἀπούμπον, ἴγοὴλ 10 Πατηδιὶ 
[0 {1 ἀϊνίπθ, πον γοῦ ἔγομι ὑΠ0 60ῃ- 
ὀορύϊοῃ. οὗ “ὑπὸ πιὰπ ΟΠ γῖϑῦ Φοβαβ᾽ ἴο 
ὑπαὺ οἵ “ἼΠὸ Ὑοτνα᾽: ὑμ6 ἐπομρηῦ οὗ 
Πὸ δοη’ ἱποϊιαο8. θοῦ ὑΠοδ8ὸ 60Ὲ- 
σορύϊοηΒ ἴῃ ὑποῖν 146} [Ἁ ΠΟΒ88. 

23, πᾶς ὁ ἀρν. τ. υἱ....} φιιΐ πσραί 
δι ην πο Ζαΐγοην μαῦοὲ Υ. Τ|ιὸ 
ΟΥ̓ μὰ] 8. ΘΟΠΙ ΓΒ: ΚΟ ΟΉ16 
ἐμαὶ «οηϊοίν ἐπα δογν μαϊδ, γιοΐ Θδθν 
ἐμ6 ΖΡ, ΠΟΥ (οὐδὲ τ. π. ἔ.), 1.0. 9 0} 
ποὗ ὑπὸ οη, ἡ οπ ᾿ο τοϊοοῦβ, ΠΟΥ γοῦ 
{πὸ Βα ον, ΜΠ]. ἢ6. ΡῥιΙΟΐοβ50 5. ἴοὸ 
γοραγ, ΤῸ ὑγαμβ᾽ οι. αποίοα ὈΥ͂ 
Αιρυβῦηθ οομηρ]οῦθθ ὑΠὸ Βθηίοῃοο : 
χὶ πογαΐ Μιἐ μην ἢθσ Ζὐιἰ ἐγυ Ἠ0Ο 
ΤΖαΐροιν δαδθο!. 
Τὸ " ἀοιΐαὶ οὗ {1οὸ βοῃ ̓  ΘΧΡΥΌΒΒΘΒ 

ἴῃ ἀμούμον ἴοσὰ {Παὺ 6 ἢ 8. ὈΘΟ0Ὼ 
Π]ΟΥῸ {ΌΠῪ (ἀομουθ6α ΠοΐοΙῸ ἃ8. “ὑπὸ 
θη α] οὗὨ Φοθ08 ἃ8 ὑπΠ6 ΟΠ γἰβί,᾽ 

11ιὸ ἀοιὶα] οὗ [Πὸ οι νον δ {Π6 
Ιοβϑ οὐ ὑ16 ΕΘ ΠΟΥ, ποῦ οὨΪῪ Ὀοο8ο πὸ 
ἰάθαβ οἵ Βοη5} 0 δα [αὐμουοοὰ ἂγ9 
οΟΥγοΪαὔϊνο, θαῦ Ὀδαλαβο {πὸ οι ἃΐοπο 
οι ΓΟΥΟΔΙ ὑδὸ δίμον (Μα, χὶ. 27; 
οί χὶν, 9), ἃπα 1ὖ 15, 1 ΟΥΠΟΥ ΜΟΓΑΒ, 
ΟὨΪΥ ἴῃ {πὸ οι ὑπᾶὺ ψὸ ᾶγο {πὸ 
γονοϊδύϊοη οὗ ἀοά ἃ5 ΕΠ ΠΟΥ, 

1]1Ὸ οὐδέ γοίαϊ 5 108 [1] ΤΌΓΟΘ “ἢ 8 
ποῖ θπθην {ϊἱθ ΕαύποΥ, Γπουρἢ ὑ} 15 γὸ- 
Β1}Ὁ ΤΊΔΥ 806η1 0 06 δραϊηδῦ ΟΧροοίε- 
ὑΐοη, 8 ΘΟὨ ΥΆΓΥ ἰο {Π}6 οἰαΐπι οὗἨ ὑϊ16 
ἴλ]80. ὑοῦ, Οὐμηρ. ΦΌΠη Υ. 22, 
Υἶ], 42 ; (ὕΔ]. 11. 4; 1 ΤΊ. νἱ. 7. 

Εὸν [ῃ6 80 οὗ πᾶς ὁ ἀρν. ἴῃ ΡΪ]Δ06 οὗ 
1116 βἰπ:}}9 ὁ ἀρν. 866 0. 111. 3 ποΐθ. 

οὐδὲ ἔχει... ἔχει] δαί, ποΐ ΘΕΘΉ... 



ἜΡΉΞΞΘΤΕ, 

11. 24] 

ςΞ ε ἴω Α ελ η Ἁ ’ γ 

Ο ομολογων ΤῸν πὍἱον Καὶ Τον πατερα έχέι, 
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“α' Ὑμεῖς ὃ 
2 ’ 9. 95. 9 ἴοι 3 ες «α ἠ «.. ᾿ς ες: α , 
ἤκονυσατε απ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω" ἕαν ἐν υμῖν μεινή 

23 ὃ ὁμολ....ἔχει δ ΑΙΒΟ Π16 ΞΥΥΤ. ΟἿ. ς΄, 
ΟΥ̓ΘΣ σοηἠαμοίίοηβ ἃγὸ ἰηβογίθα 1 ὙΘΙΒΙΟΉΒ. 

δαί... Τῆο βοοοηᾷ οἴαιβθ ἱπ οδ0]} 
6886 15 ΠΙΟΓῸ ὑπ ἃ 5ΠΏ 010 τ ρου 0 
οὗ ὑῃ0 ἢγβϑί, [1 ἰβ. ποὺ βαϊαὰ οἵ Ἰιῖπ) 
ἀδαῦ ἀθπιοῦῃ ὑπο δοπ᾽ ὑμπαῦ κὸ ἀθιϊοὶῃ 
ὸ ΕΔΌΠΟΥ 180; δαῦ {παῦ ο “Δ .]} 
ποῦ θυθὴ 0 ΕαὐμοΥ,, 0) ἃ Ἰηδὴ 
τ ]ρὐ βασίηὶς ἔγοῖὰ ἀοηγηρ ὅπ αὐ ΠΟΥ 
ἴῃ τοῦθ, ἀπ ονθὴ οἰ ὑο ἀο ΠΏ) 
ποποῦν, θαὺ γοὺ δύ ΦοΙἢ Βα 5 “0 ὨΔ.]} 
ποῦ ὄνθὴ ὑῃθ9 ΕαύμοΥ,, Δ85. ὁμ0 Ψ}0 61}- 
70γ8 {110 οοΥαϊη ροββοβϑίοη οἵ ἃ ᾿ἰνίην 
Ευϊομα. Ληὰ ΘΟΏΨΟΥΒΟΙΪΥ ἰιο ὑδαῦ ὁ01- 
Γοϑϑοῦ ὑΠὸ δοι᾽ ποῦ ΟἾΪΥ ΟΟὨΓΘΒΒΟΒ 
{ἰ9 αῦμον ἰῃ 8η δοὺ οὐὗἉ [Αἰ 0}, τι 4180 
᾿ἴνοθ. ἰῇ ΟΟΠΒΟΙΟΙ8. ΘΟ ὙΥ0}} 
Πη᾿.Ψ 

ἔχει] ΟὐπΙΡ. τ. 12 ; 2 Δο]ιη ο. 
Ααρτιϑύϊηθ 5. 4} ἰὐογο δύο (18- 

ΟΙΒΒΙ0. ΟΝ ὑ}.0 ΔΡΡ]Ἰσαυο1) οὗὁἨ {116 ἐοϑῦ 
ἴο Ολ ΠΟ] 168 δα μα ἰδύθ, ΕΠ18 Θ0ῃ- 
οἰπβίοη. 15: ᾿Θυίβαι8 [ἀοὐϊθ ποραὺ 
Ομυϊβέαπι Απὐϊο γῖϑῦας οϑῦ, δάἀάϊην 
ὑπὸ νόον 8 φαοίοα οἡ ». 19. Λια οάο 
ΒΆΥΒ οὗὨ ὑ1}18 ΘΟΠὈΒΒΊΟΙ : ΘΟΙ ΟΒΒΙΟΙΘῺ] 
Ὠἷο οοΥάβ σοοῖβ οὐ ΟΡΘΙῚΒ πα ῦ ααὰ- 
Ιοὰ αὐφοτοθαῦ Ῥααὶαπ (1 ου, ΧΙ], 3). 

ὃ ὁμολογῶν τὸν υἱόν] ψιὶ συη  έ6- 
ἐμ7) δἰ μην Υ., ἀθ ἐφαξ σου  υδοοέξ, ἐλ 
ΔΌΉ, ὸ ὑμαῦ ΟΡΟΪΥ Δοκηον] οαροβ {Ππῶ0 
όοϑι5. 15. ὑπὸ ΟΠ γΙδύ, ὑὸ δοι οὗ (οά, 
116 οοηϑύγαουϊομβ οὗ ὁμολογεῖν ᾿ι Ν, Τὶ 
ΓΘ Πα ΟγΌι5, ΤῈ6 Πρ] δῦ ἀΓῸ ὑπ 086 
ἢ ὑπ0 ἐμβη. δηα υἱθ]ϊ ὅτι ψ]ἱοὶὶ 
56Γγ0Ὸ [ὉΓ ὕμο αἰ γπαύϊοη οἵ ἃ ἀοἤ 6 
[χοῦ ρῬαϑύ, ργϑβοηῦ οὐ διύιτο (ἰη 7). 
ὦ ἵν, 2; ΤΊ. 1. 16; Μαίϊ. χὶν. 7; ὅτι 
Ὁ, ἱγ0 15; Φοπη ἱ. 20; Δοἰβ χχίγ. 14; 
Ἠοῦ. χί, 13). Βτοι ὕπο σοπδϑύγπουϊοι 
γα ὑμ0 ἐμῆη. ὑμαῦ τὶν {0 ἀσσιι8. 
[Ο]]ονβ, οἰ Ποῦ ἃ. Β[1010 ἀοσι8. Αοὐβ 
ΧΧῚΣ, 8. (ΟΟΙΏΡ. 6. ἱ, 9); ΟΥ̓ 8 Ω(ΟΊΔ8, 
ὙΥ]0]Δ ἃ ΒΟΟΟΠΑΆΤΥ ργϑαϊσαΐθ 2 Φο μὴ 7; 
Ψο η χ. 22, Ηθτθ δηᾷ ἴῃ ὁ. ἱν. 3 ὑ}ὸ 
Ῥγοαϊοαύθ ψ 6 ἢ ρῖνοϑ ὑΠ6 βαρ ϑίδηοθ 
οὗ {86 σοηΐοββίοῃ 18 Βα ρρ!!6α ἔγομι (Π}9 

24 ὑμεῖς ΣΑΒΟ νᾳ: ὑμ. Ὁ οὖν ς΄, 
ἀκηκόατε (15) ἐξ. 

οοηἰοχύ, ΕἸΒΟν ΠΟΘ ὑΠ}6 γον Ὁ 15 πιο 
ΔΟΌΒΟΙαὗοΟΙΥ : Φ01 ΧΙ]. 42; ψιῦϊὶ ΘΟρΉ.. 
ΔΟΘΟΙ8, 1 Τ1πὶ, νἱ. 12; ψὶῦῃ {Π6 58}- 
βίδῃοο οὗ ({1᾿ὸ Θομοβδίον ἀρᾷ ἴῃ {10 
ἀϊγοοῦ; οι. χ. 9 (Κύριος ᾿Ιησοῦς). 
Μοτθ Το Υ }}]6 15. ὑμῸ οομδυγιοίοη 
ΜΙ} ἐν Μαί. χ. 21 ἢ; [μικὸ χὶϊ. 8ὃ,. 
γ ἢ 161. βασροδία {πὸ Ιάθα οὗ ἃ ὃ0- 
Κιον]οήσϑιὶ [0] 51}. 

ΤῸ Κηον {16 Ξοῃ ἢ 5 0 15 0 ἤδγο 
81.107}. Κηον] ον ἃ85. ΜΘ οὶ νο αὖ 
Ῥτοβοιὺ οὗ ὑπὸ Εαθί ον (Το χῖν. 7 ἢ). 
Πομοθ λ)6 ἐμαΐξ συη υδ8ον 6. 01 
Ππμαΐμ ἐμὰ Δα μον αἰδὸ ἃ8. ΜΟΙ ἃ 5. {00 
οι θη 6 αἀἰγοοῦ Ὁ ΔΟΪΠΟ ]Ο 68. 

αἵ, ΤὴῸ νἱονν οὗ {πὸ ὑγὰθ ἠδύαγθ 
οἵ {Π|0 σοποβδίοι πὰ ἀσηϊα! οὗ ΟΠ γἰδὺ 
5. [0] νοὶ ΟΥ̓ ἃ Υἱὸν οὗἨ {0 ῬΟΨΟΥ 
ΟΥ̓ {110 σοῃοβϑίοη, 10 ΟΝ] [0 
ΜΒ ]Οἷν 10 ΠΠΟΑΒΟΒ ΘΑΥΥΙΟΒ. 10. Ὁ 
Θἰου] 111 0, 

24. Ὑμεῖς... 4““ς 230)» ψοιι... ΤΊιο 
ΡῬτγομοῖμ ϑἰαμμὰβ αὖ ὑδὸ ποιὰ οὗἨ {]1Ὸ 
Βοῃύοῃμοο ἴῃ οοπύγαβῦ 10 {Π|6 ἴα]50 
ἰθϑοΠοΙῈ οὗ ψιομπὶ ὑπὺ ἀροϑῦϊο ἢΠὰΒ 
ΒΡΟΚΚοι (ν. 22). ΕοΥ {Π|ὸ ᾿ΥΓΟΡΌΪΔΙ 60ι}- 
βὐγαοῦϊοη 560 τ. 27; «οἱ Υἱ. 30, ΥἹ]. 
48; χίν, 12; ΧΥ. 2; [υκὸ ΧχίΙί, 6, ἄς, 

ΤΠΠιὸ σομϑύγαούϊοῃ 18 Ὀγοίκοη, ὈΘΟλῖιϑΟ 
ἐπ ὑπουρ]ὺ οὗ δὺ Φο]ν 18 ὑπνποὰ ἔγοὴὶ 
{πὰ ὙΠ οἷν {Π|ὸ αἰβοῖθ!θ8. μὰ) ο ἀο 0 
ὑπαῦ ψΉ οἷν νὰ ἀοηοὸ [Ὁ ὑπο. 68 
ἴον γοι, (ὁ γοὰ κοορ᾽ 18. οαηῃροα [0 
ΛΒ ἴον γοι, ἰοῦ ὑπαῦ ΔΌΪάθ ἴῃ γον. 
Τ}0 ἤπια! βύγοηρυ οἵ ὑο ΟἹ ιν ϑύϊαι 
Ἰῖθα ποὺ ἰῃ ἷβ5. οὐ οὔονί, δῦ ἰὼ {80 
Τυαΐ ὈΥ ΜΒ ΐοἢ ΠιῸ 18 Ἰμϑργοα, Ταῦ 
ἰ8 ὑπὸ ροννϑὺ οὗ 1Π{8 νυ ]ιΐοι ἢΘ 18 ομαγροῖ 
ποῦ ἴο πον. Οομηρ. Ψ0]1η χν. 7. ΕῸΓ 
{86 ἀοαθ!ο ἀϊνίπο [6] Ά}}1ρ, " αοἀά 1 
8, 6 ἰῃ αοά᾽, 860 ἴγ. 15. ΠΟΐθΘ. 

ὃ ἠκούσατε... ἐλαὲέ τοὐϊοΐ ψὸ 
λοαγά...(ο. 7). Τη6 ἢγϑὺ β[π}}0}6 1η08- 
Β80Ὁ ΟὗὨ {Π|ὸ 0506] ἀρργθ θη θα ἴῃ 108 
ὉΠ (δ ποὺ ἅ. ; ΘοΠ0. ΦοΙ ἢ ΧΙΡ, 23). 
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“ὃ Σ». ) 4 “ 93 ’ νι: «ἡ , “ι'΄͵όᾶ δ ο Α 3 ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ νἱῷ καὶ [ἐν] 
σι Ά “- 

τῷ πατρὶ μενεῖτε. 
ς Α “ 

καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία 
« 9. δ 4 Ἷ ς α Α ᾿ Α 39. 

ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τήν ζωὴν τὴν αἰω- 

ὃ ἀπ᾽ ἀρχ. ἀκηκ. ὃὲ (ν6) πῖρ 86, 
τῷ υἱῷ δὲ Βγγνᾷ. 

Τ}}}5 “νογά᾽ ἰαίκοι πο {Π| ὸ6 Ποαχὺ Ῥ6- 
ΘΟΠΙΘΒ ἃ ΡΟΜΘΙ ΓΒ] οπἰηρ {0 ψ 1016 
τηδ (Φο]η γν]]}. 41 ἢ, χυ. 7). 

ἐν ὑμῖν μενέτω] αὐῖἋ6 ἐπ ψοι. ΤΟ 
(8061 5 ἀθβου θα ΡΟΌ] ἃ5 ἃ. πιοαϊαπὶ 
ἴῃ σι ΐοὶι ὑπὸ θΟΠθνοῦ Ἰ᾿ίνοβ (Το] Ὑ]1]. 
41), Δηα ἃ8. ἃ αι ]οἰκο πη ΒΡ Ὁ νΠ16}} 
ἀν 5 τὴ Πΐι (Ὁ 0]. ἢ. 16; 2 Φοϊλῃ 2), 

ὃ ἠκ. ἀπ᾽ ἀρχῆς...ὃ ἀπ᾽ ἀρχ. ἠκ....]} 
ΤΊ16 οἰνιδηρθ οὗ οὐον ΤΥ 5. ἃ ΟἸἸΔΠΡῸ 
οἵ ΘΠ δι 518. [πὲ {1|ὸ ἢγθὺ Οἰλιθο {110 
ΒίγΟΒΒ 1165 οὐ ὑϊὸ [οῦ {πωὺ {Π|ὸ γολά- 
ΟΙ5 δᾶ τοροϊγοα ἃ αἰνίπηο ᾿]οπϑαρῸ 
(γ6 μοαγιἶ): ἴῃ ὑπο βοοομά, ον {6 
οοἰμοϊάσηοο οὗ ὑΠαῦ Ὠλοβδηασὸ ἢ {1110 
αὶῦῃ {Π6 οὐἱρίῃ οὗἩ ὑποὶν 11, Οὐμρ. 
111, 8 ποίο, 

καὶ ὑμεῖς... γ6 αἶϑο...1. ο. “ΠΟ ἢ γὸ 
ΟἿ ὙΟᾺ δ5[.1ο..., ποῦ “γ6. 5 ΜῸ]] ἃ 
ΟΥΠΘΥΆ.... τὸ ργόβοισο οὔ {Π|Ὸ ἀϊνιιο 
᾿0 ΘαΥΥ 65. ΜΠ 1 ΟΥἨ ΠΟΘΟΟΒΒΙΟΥ {110 
Ροβϑβθβϑίοι οὗ ἀἰνίηο [0] ον 80. ΤΊΝ8 
ὁμ0 ἔπνοῦ 18 σογγοϊαθνο ἕο {116 ΟὐΠοῦ 
(ο0Ρ. 1.3) 1115 ΘΟΥΓΟΪαὐΐοη 18 Δ 0 
ΟἸΘαΓΘΣ ὈΥ ὑΠ6 ΘΟΥΤΟΒΡΟπάρμοο ἴῃ {110 
ῬΓΟΠΟΙΒ: ἐὰν ἐν ὑμῖν..«καὶ ὑμεῖς. 
Οὐμ0, 11}. 24. 

Μὸν 6 80 οἵ καί [0 ΠΥ ἃ 601- 
ΓΟΒΡΟΠα Πρ’ βϑῖι0, Β600 ἱν, 11. 

ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τ. π.1 1110 ΟΥ̓ΔΟΥ, ἃ8 
σοηὐγαβίοα ψὶῦ} {Ππῶὺ ἴῃ τ. 22 (τ. π. καὶ 
τουΐ.) 15 ϑ:σἸΠοληί. ΠΙὯοΥ {πὸ ὑΠουρ}ῦ 
18 ὑπαῦ οὗ γἱϑίπρ ὑπγοῦσῃ {ΠπῸ οοη- 
[οϑϑίοῃ οὗ ὑὴθ ὅοῃ ὅο ὑὸ Κηονίοάσο οὗ 
{η6 ΕαύμοΡ ; ὑμοῦο {πὸ ὑπουρηῦ ἴα. οὗ 
{16 ἴδθα6 οὗἨ ἀοῃΐαὶ οὐ] ϊαὐϊρ ἴῃ ὕΠ0 
ἀοηΐαὶ οὗ ὑΠ6 ἘΑΥΠΟΥ, 

25. καὶ αὕτη ἐστίν... απ ἐλ9 ἴϑ8... 
ΤΊ ῬΓΟΠΟΙΙΙ ΠΥ ΓΟ Οἱ ον ἰο ἐδ 
ψῈ16}} ῬγΘοΘ08. οὐ (0 {ΠΔ0 τ ἢ ]0}} [0]- 
Ιογβ. Τ0ὴ0 ῬΥΟΏΏΪΒΟ ΠΔΥῪ ὮὈθΘ ἱπαὺ οὗ 
ΔὈϊάΐης σοι πΐοι τυ 10} ὑη 6. ΕᾺΟΠΟΥ 
δὰ (6 δου (οἰ χυΐὶ, 21), ὙΠΟ 18 
ΟΧΡΙαἰποα ὈΥ (Π6 πο 5 Δα ἰοα ἴῃ ἃ0- 

ἐντῷ πι δ Ο: -- ἐν Β να. 
25 ἡμῖν : ὑμῖν Β (Ἰαϊ). 

ἐν τῷ π. καὶ ἐν 

Ῥοϑίἐΐοι ἐἐἰο 10 οὐουπαὶ᾽ ; ΟΥ̓ 1ὖ ΠΙΔΥ 
θῸ ΒΙΗΡΙΥ “ὑπο 10 οογηα]." [ἢ ΟἾΠΠΘΥ 
οὔ80 “ἐΠ0 116 δύ πα! " ΘΟ 808 1 Ὁ}10} 
ψΠ ἢ αοἀ ὈΥ ὑπαῦ Καον]θαρὸ τ 16} 18 | 
ΒΥ ΡΠ (Φ μη χυἱϊ. 3), 80 {Παὺ ὑΠ61Ὸ 
8. 0 γρὰ] αἰ Όγομοο. οὗἨ 5680. ἴῃ {}16 
ὕνο ἰπδογργθία ίοβ. Τ|Ὸ ἀβᾶσοὸ οὗ 
δὺ Φολη ἴῃ Ὁ80 ΕἸ ϑ010 15. ἀοοΙ ἀρ ]γ ἴῃ 
ἔμπνουν οἵ {1{π᾿ὸ βοοομᾷ γίονν (,. δ, 111. 23, 
γῸ 11, 14}, ΟῚ 15. ὑΠπογῸ ΔΗΥ͂ Βα Ποϊοηῦ 
ΓΟΏΒΟ. [Ὁ ἀοραγυϊηρ᾽ ἔχοι 1. 

ἐπαγγελία] γοργυ νσἷυ Υ-., ροϊϊὲ- 
εἰἐἶο Λα, ΤῊ 5. 15. {116 ΟὨΪΥ ΡὈἷδοο 
Μ]οτο ὑπο νου ΟΟΟΌΤΗ ἴῃ ὑ0 ΔΥΠΙΏΡΒ 
οἵ δὺ “Ζο1ν (μοῦ ὁ. 1. 5), ΟὐΟηίγαϑὺ 
ἐπάγγελμα (9) γι}, .) 2 Ῥοῦ. 1. 4; 
1], 12. 

ἣν αὐτός... ἐμαΐ 7714... Ἠθ Ἰ 801}, 
Ομγϑῦ οοὐ Μαβίου, ΤῈ πολ. (αὐτός) 
5 ΔΙΝΆΥΒ. ΟΡ 6: 860. δ. 2 ποῖΐο, 
ΤΊΙΟΥΟ 15. ποῦ ΔΗΥ ΒΡΟΟΪᾺ] βαγὴηρ οὗ ὕΠ0 
Τιογα γοοογθα ἴῃ Μ ΐοἷν }}}5. ῬΥΟΠἾ56 
8 ΟΧΡΌΓΘΒΒΙΥ οοπύαηο 1 (χοῦ ΘΟΏΡ. 
ΜΠ] ΔΠΊΟΒ 1,12; Αγόὸο. 1, 10); μαὺ 1ὺ ν᾿νἃ8 
{πὸ ϑ]ΟΪΟ αἷπὶ ἃπὰ βοορο οὗ ΗΪΒ 
ἰρλοῃίης ἰὼ ᾿ολα τη ἰο βοοὶς “16. 
Λιᾶ ἃ αἰϊνίμο οἰαῦρο 18 ἃ Αἰγ]ὴ0 
ῬΓΟΙΉἾΒ0. 

τὴν ᾧ. τὴν αἰ.) ὅ60 ὁ, 1. 2 ποΐο, ἘοΥ 
{τὸ αὐὐγασίίοι σοι ραγο ]}}}}. 111. 18. 
Δ ΊμοΥ, Ρ. σός. 

3. Αὐϊαζην τη ἐλ Τρ (ἰ]..26---20). 
1116 νἱοῦγ νΠἢ} δῦ Φ0ἢ} ἢ ρίνοη 

οὗ {Π|0 βαύπσο δ ρόνον οὗ ὑπὸ ΤΥ 
15. [Ὁ] οννοα ὈΥ ἃ ἔγοβὴ ἀρρ οαὐΐοη οὗ 
{πὸ ὑρλοηίησ ἴο {ῃ6 γολάουβ οὗ {116 
Ἐρ 8016. Αἢ ΔΙ γπγαίοη (μένετε, ἐπα έο., 
δ. 27) Ιθ819. 0 ἃ ΘΟΠΙΠΔΠα (μένετε, 
121}967.,), Ὁ, 28). 118. 6Π0 ῬΑΓΑΡΎΔΡΗ 
[15 Ἰηὔο ὕτο ραγίβ ψ]ΐοῖ ἀρὰ] (1) 
ψὴῸἢ {10 αἰνίπο ἰσλο ΐπρ 48. ῬΟΙΠἃ- 
θπὺ πα Ῥγορτοββῖνο (τσ, 26 ) απὰ 
(2) 0} απμδῃ οὔογί αἰγοοίοα ἴο ἐδ 
Γαΐαγθ (Ὁ. 28 [.). 



11. 26, 27] 

νιον. 
’ “- 

νώντων ὑμανι 

ΤΗΕ ΕἸΒΗΤ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΥ̓ ΚΤ 90ΗΝ. 77 
ό ΄σι γ ΄“- σι 

“ ͵αῦτα ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλα- 
47 ᾿ « “- ᾿ “ Δ ᾽ “ 393.ϑν 54 καὶ υμεῖς. το χρίσμα. ὁ ἐλαβετε ἀπ 

αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκη 
ὑμάς" ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτοῦ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ 

406 ταῦτα - δέ ὃὲ Βγγνρ. 
ἐν ὑμ. μεν, ς΄ : μενέτω νῷ. 
νῃ ὑῃμθ 5.7 ἢ]. : τὸ αὐτό ΦΑ Ὠ16. 

26. Τὴ {10 ῬγΟοοαΐηρ' γοῦβ08 (συ. 
24 [) 50 Φοιπ μα ἀρρθοαϊοά ἰο {{6 
οΟΥἱρίηδ] Ὡροϑῦο]]ο Ἰ]ΟΒθαρῸ Μ]10}} 1}}5 
γολάουβ πα γοοοϊνοὰ (ὁ ἠκούσατε) ἰὴ 
οομ γαδϑὺ 10} ἃ}} (150 τοΔοιηρ. 110 
ΠΟΥ͂ ΔΡΡΘΆ]8 ὕο {πΠ6 ἰμναγα γόϊοὸ οὗἉ ὕΠῸ 
ἀρ νῦ ποβο ἢγθῦ ὑοαο προ (ἐδίδαξεν) 
διἃ ψ ἢο8ο μγοβοηῦ ἰοΔοῃἶηρ (διδάσκει) 
5 ΟἿ. 

26. ταῦτα] ἐλ6ε6 ἰἐδιύηε, 0. ΟΙΘαΡ 
ὉΠ] ἀἰπρ οὗ ὑπὸ ὕττιὸ οἰαγβοῦον δηκὶ 
Βση! οληοο οὗἨ ὑπο []80 ΤΟΔΟΠΟΙῈ 1 
γοϊαὐΐοι ἴο ὑπὸ οἰασγοῖ (νυ. 18 ---2.5). 

ἔγραψα] ὅο0 Ψ. 14 πιοῦο, 
τῶν πλανώντων] ἡηὲ 80 σιηΐ 908 

γ΄. ἐλόην ἐμαΐ τοι ἐθακ γοῖε ἀϑίγαγ, 
ὙΠῸ ἅΓ6 ἀούνο  Υ οημσαροα ἴῃ {πο οἰοτῦ: 
ὁ, ἢ. 7; Αροο, χἐ, 14, χὶϊ. 9. 

δὺ 920 Ἰὼ Βροϊζο οὗ ὑπὸ [180 
ὑθΒΟ ΟΥ̓ 5. ὉΠΩ͂ΘΥ ὑΠΟἷγ Β0]Υϊδ.8] ἀϑροοῦ 
(5. "Δ .10}}γ]808᾽; ΠῸ ΠΟΥ͂ Βροῦκα οὗ 
ὑμθ πο {161 Οὐ ἀϑροοῦ ἃ8 
Ιολάϊηρ; ΠΟ. ΔΑΥ ἰτοὴ ὑπο ΓΟ]]ΟΥΒ}}0 
οἵ {πὸ ΟΠ νἰϑύϊδ ΘΟΟΙΟΥΥ. 

27. καὶ ὑμεῖς... απο αϑ 07) γολε... 
ΤῊιο οοπδύχιούϊοῃ 18 {πὸ ὑΠαῦ 1 Υ. 24. 
Τὴ6 Ῥγόθοιῃ 15 ποῦ αὖ ὑπὸ ποδὰ οὗἁ ἐ}16 
βθηαύομοθ πῃ οὐον ἰο ὈΣΪηρ᾽ Οὐὖ ΒΠΆΥΡΙΥ 
0 οοηίγαϑῦ Ὀθύνγοθη ὈΟΙΘΥΟΥΒ. πα 
ὑῃοὶν Δαν Βα 08. 

τὸ χρίσμα] Ὁ. 20 ποίο. 
ὁ ἐλαβ. ἀ. αὐ. τελιιοίν γ6 γοσοϊεοι 

7 γοιι Πίην {1ιὸ Ηοὶγ Οπθ᾽ (8. 20), ΟΥ̓! 
ΟἸιν δῦ (Ὁ. 25). Τ|ιὸ οὐ 0 ἢ. ὈΟΙΌΓΘ 
(9, 20) ΜΒ ΒΓ ΠῚΡΪΥ ἀΟΒου 6 ἃΒ ἃ Ρ08- 
Β6ΒΒΙ0η (ἔχετε) 18 ΠΟΥ͂ γΟΪοΥγΘὰ (ο 18 
ΒΟΌΧΟΘ, 7}}0 ῬΘΥΒΟΠΑΙ γϑ]αὐΐοη ὑο ΜΙ ο 
1 ὙΠ Π08868 85 ἃ ργουηᾷ οὗ οὐηβάθποθ, 

ἔλαβ, ἀπ᾽ αὖ. ΤΟ 80 οὗ ἀπό ἰο 
τ δυὶς 0110 Βοῦγοο ἴῃ ὑΠ 18 ΘΟΔΠΟΧΙΟΝ ἨΔ 
Ὀδθῃ ΔΙΓΘΔΑΥ ἐουοηθά οῃ (6. 1, 5). ΤῈΘ 
Αἰδυϊπούΐοι οὗἨ {110 “Βοιτοο᾽ (ἀπό) ἀπά 

27 χάρισμα Ὦ. 
ἀλλ᾽ ὡς ΒΟ γρίμα: ἀλλά Ἐ. 

χρίσμα (2): 

μέν. ἐν ὑμι ΛΒΟ γα το {80 : 
τὸ αὐτοῦ ΒΟ 

πνεῦμα ὃ "16. 

ὑΠ|6ὸ “οἴνου (παρά) ἰ8 {Ππβύγαύο ὉΥ 
ὑ1|0 οοπι δἰ παξίοι οὗ {Π|ὸ ῬΥΘΡΟΒΙΠΟῊΒ 
ἀπό μιᾷ παρά αἰθ αἰ ογοηῦ γουὺβ: 
(1) λαμβάνειν παρά Φο]η ν. 41, 44; Χ. 
18; 2 Ψονὰ 4; ΔΡοο, 1Ϊ. 27; ΝΙΚ. χὶ!. 
2: ΛΟΙβ 1ἰ,. 33; Πἶν σ; ΧΥΠ. ο; ΧΧ. 24; 
ΤΙ ΔΏΊΘΒ ἱ, 7.2 ἸΡοῦ, 1. 17. λαμβάνειν 
ἀπό τ ΨΦο ἢ 11]. 52; 3 Φοι 7; Μαίί. 
ΧΨῚ, 25. 

(2) παραλαμβάνειν παρά τ Ἴ 6088. 1. 
13; ἵν. 1; 2 ΤΠ 685, ἰ. 6, 614], 1. 12.ὕ 
παραλαμβάνειν ἀπό 1 (ὐοΥ. χὶ. 23. 

(3) ἔχειν παρά Δοῖβ 'χ, 14. ἔχειν 
ἀπό ο. 1]. 20; ἷν. 21; 1 Τίηι, 1. 7. 
ἔχειν ἐκ τ ΟὐΥ. ΥἱΪ. 7; 2 ΟὯΥ, γι 1. 

ΕῸΡ ἀκούειν παρά, ἀπὸ 800 6, ἰ, αὶ πούο. 
μένει] αδίάείδ. 1116 ΔΡΟΒΕ]Ὸ 50 νυ υϊοβ 

ἃ5. Ἰοοϊηρ ἃὖ {Π6 1) ̓ ν 6. βι(ῖο οὗ {Π|0 
γα}. Τὸ οἰ οὐ οὐ ἃγοὸ βιθ ὁἢ 
ΗΒ ρασίῦ. 

οὐ χρείαν ἔχ.... γα Ἡϑθρε μοΐ.... ΤῊΘ 
Οπὐροι ΓΙ ηρ᾽ οὗὁἨ {16 ρὶΥύ, 10 ΟΠλγδο- 
τουϊϑύϊο οὗ {1|ὸ ἰαϑὺ ἀαγ5 (1 6 0. χχχὶ, 34; 
400] 11. 2ὃ ; 100. ἢ}. τα; Αοίβ ἢ, 17 
{), σᾷγνο ἴο ολο]ῖ ὁη0 Μὴ0 γοσαϊνοα ἰὉ 
ἃ 81||Χὸ ΟΥἸΟΥΘ. οἵ ὑγτα ἢ, ΟἸΙΥΙΒΌΪΔῺΒ 
ποριοα ποὺ ἔγῸ5]} ὑθδοιηρ᾽ ΟΥ̓Θὴ ἴγοηι 
ΔΡΟΒΟΙΟΒ, 501}}} ἰοβ9. ἴσοι ὑμοβο ψῃῸ 
ῬΥΟΓοββοά ἴ0 συϊάο ὑπο ἰμΐο ποῖ 
“ἀορ }}8.᾽ 

χρ. ἔχ. ἵνα...] πον Ἠ6σύ886 ᾿αϑοίΐβ 
μὲ Υ., πον Παδοίἐδ ηιοοοδϑδιαίθην, τι 
Λὰρ. Ὑπὸ βῃιθ Θομ δυο ϊοΙ ΟΟΟΙΓ8 ἴῃ 
Φοη 11. 25.) ΧΥ, 30, ΤΟ ΡΙΓΆΒΟ χρείαν 
ἔχειν ἴβ τϑοὰ ΦΌΒΟΙ αἰΘΙΥ ἴῃ) ΒΟΥΘΓᾺΙ 
Ῥίλσος; ΜΚ, 11, 2ς; Λοίβ 1]. 45, ἱν. 2ς; 
1 ΟὐοΥ. ΧΙ! 24 ; Ἐρ}!. ἱν. 28, ἃ8. ἴῃ 818 
ἘΡ 8110 ὁ. 11..17. ΤΊ 8. ΠΒΩΡῸ ΒΆΡΡ]10Β 
ἢ ῬΙΟΌΔΌΙΟ οχρίδπαύίΐοι οἵ ὑΠ 0 60ῃ- 
βίγαοίίοῃ : Ὑ ἅτοὸ ποῦ ἴῃ ποϑᾶ βοῇ 
ὑδαῦ γοὰ γτοααῦϊγο.... 

ἀλλ᾽ ὡς..«καὶ καθώς...ἐν αὐτῷ) διιΐ 
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Ρ Ἁ ’ Νὴ ΄“ . παντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ 

ἔ 

α8ϑ Ἠδΐβ8 πηοίΐονν ἰοασλιοί, γοῦν... απὰ 
Θῃθγν α8....,6 αϑὲαο πῃ Πΐηι. ὙΠοβο 
ὙΟΥΑΒ βοῦνο ὅο οβίμ Ὁ Π]8 ῃ6 Βίδίθ- 
τηθηῦ υϑὺ τηδᾶο, “Υοι πθϑὰ π0 016 
ἴο ὕθδοῖ γοι, θαῦ Οἡ ὑῃο ΘΟ ΥΑΥΥ γοὰ 

Ξ'' - .,,37 ἀληθής ὶξ, -- 

ΟὐΏΡ. Φο]η χΥὶ. 7. 
ΤῸ τιοϑῦ ἀπυϑυι] οὐδοῦ τὸ αὐ, χρ. 

([ῸΥ τὸ χρ. αὐ.) {ΠἸ}ΌΥΥΒ. ἃ ΒχΟῺρ ΘΙΩΡ ἃ- 
85. ΟἹ. ὕΠ6 ῬΙΌΠΟΙΠ. ΟὈΙΏΡ. 1 7688. 
1Ϊ. 10 (οοηύγαθὺ 1 ΟὟΥ. ΧΥ. 23; 2 ΟΟΥ. 

γοιηδίη ἥσιῃ ἰὶ ὑπαὺ ἀἰγοοαὺ ἀἰν]ηθ [611 ν 1], 2); Ιλοπ, 11. 24 (ἴῃ 2 οί, 11,7 
Ἰονϑἢ Θβία Π5η04 ΟΥ̓ 0Π|0 ἰοδο! ἶπρ’ 
ΜΉΘ. γοῖ! ἀγὼ ΘΟὨ ΘΙ ΠΆΔΠΥ γ ΘΟΙν δ᾽ 
«πὰ Μοὶ αὖ γϑῦ γοὺ Τοραϊγοα ΟΠ00 
0} ἃ}. [Πῃρυδίθηοθ αἀγῖνοϑ π161} 
Ἰοοῖς ψιηὺποιυὺ (ῸΥ ὑπ6 ρυϊάδηοθ ψ] 10} 
ἴῃ ἄπο {ϊπὶρ ψ|}} ὍΘ γοοορτι βοα ψ] }}Ἶ}), 
δαὶ ᾿πιραθίοποθ 18. ὑΠ6ὈΡΡροΒΙῦο ὧο 
ἴΠ6 βέοιάἀίαθίηοβῃ οἵ ὑπο ΟΠ τ βυϊη. 

Βαυὺύ 1] 116 50 πη οἢ 18. ΟΙθαν {Π|Ὸ7 60η- 
βίγυοίΐοη οἵ ὑπ οἴαθβο ἰ8 ἀποογία!η. 
Πηο βοσοπᾷ οἴδίβο (αημα ουοῦν α8.. «Ἢ 
Ἡ 2) ταῦ Ὀ6 οἰὑπον ἃ τοϑυμηύ] 0} ΟΥ 
γα ΟΣ ἃ φοιὐϊππαίίοη οὗ μ0 ἢγβὺ 
οἴδυβο (α9. .7{{8...γ10 {6}, ΟΥ̓ ἃ ΠΘῚῚ ἀηὰ 
αἰδύϊηοῦ οἴδυβο. [ἢ {110 Ἰα ίοΥ οαβο {Π6 
ἢγϑῦ ΔΡΟΚΪοϑὶβ 1} θὸ ἴπ 0Π16 ὑγογ 8 "80 
ἐφ ἡϊ ἰγμ6 απα πὸ ἰϊ6.) Τ|ν5. ἀδ6 οὗ 
καί ἴῃ {πὸ Δροάοπὶϑ 18. ΠΟΟΥΟΥ Ταγο ἴῃ 
δὺ Θ0Π πη; ΠΟΙ ἀ008 ὕΠΠ0}Ὸ ΔΡΡΘΔ ὕο ὈῸ 
ΔΏΥ ΒρΘοῖὶαὶ ἔογοῦ ἱπὶ πιο κίηρ' ὑΠ0 ΔΗΓ- 
πιαὐϊοι οὗ ὑπὸ Ῥογίοου ἐγαθ οὗἨ [86 
ἀἰϊνίπο ὑθδοῃϊηρ ἃ Βιιβίδηϊνθ οὁ0η- 
οἰαβίοη. Τὺ 18. ὉΠΟΥΟΪΌΤΟ ΤΩΡ ὨδύυΓΑΙ 
ἴο ΒΆΡΡΟΒΟο ὑπαῦ ὑπ Βοηῦθῃοθ ἃ οΥἹρ]- 
ΠΆΪῪ Βα ροα (διέ, οὐ 0110 ΘΟΠΥΓΆΨΥ, 49 
Ἠϊΐ τιρποϊϊορ ἰσαοἠ οί, ψοῖν ΦΟΉ 467 - 
ἐηρ αἰΐ ἐληρϑ, γ6 αδἰαθ ἐμ Πηι) Μὰ 
αἰνουνναγαϑ ο]αγθα ΕΥ̓͂ {6 Δα! θη 
Οὗ ἐἰιο το ]οούοη “απ ἐέ ἐβ ἐγιθ απα 
8 ὸ ἴο,) ΜΊΟΝ ἀραΐη ἰοὰ ἰο {0 
ζαγί] οι βἰαιοιθηῦ ὑπαὺ {1}ὸ Ὀγοβοιΐ 
ῬτΟρΤοβδῖγθ ὑθδοῃ]ηρ 15. ΟΒΒΟ ΘΙ} 06 
580 ἃ5 ὑῃθ ἢἤγβὺ ὑδδοιΐηρ αὐ Μὲ 
μηοίίοη ἐσασἠιοίἠ... απο θη α8 ἐΐ 
ἑαμῆ γοῦν, ψ6 αδίαθ ἐπι Ἠϊηλ. 

“ ΠῊ9 γχοδάϊπρ οὗ 1 ρίγοι ἃ μ]αη δηᾶ 
Β΄ 016 86η80, θαύ 1 18 αἰ ΠΟ] 0 ὅο ἀὰ- 
ἀογβίαπαᾶ μὸν ἰὑ οοὐἱὰ πᾶγο Ὀοθη 
αἰϊογοᾷ ὃ 10 μὰ Ὀόθὴ {διὸ οΥὐἱσίμὰὶ] 
γα ΐηρ. 

τὸ αὐ. χρῇ “8 ὠποΐξίοῃ, ὑΐο πηο- 
τἰομ νυ] ΐοι γθ τϑοοϊγοα ἔγοηὶ ΟἾγΙϑ, 

τῷ αὐτοῦ Δ. ἰἴ8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ [8]80 τολὰ- 
ἴῃ). ΑΒ τηϊρὶιῦ θὈῸ οχροσίοα {8 18 
{16 ΠΟΥ. ΟΥ̓Δ Ὁ} ἐκεῖνος : Φ0} 
ν. 47; 2 Ῥοῦ, 1. 16; 2 Οὐν. ΥὙ]11. 0, 14 ; 
“ ἼἼμὶ. ἢ. 26; ΤῚ0. 1}. 7. 

διδ. ὑ. π. π.Ἶ ἐοαεσλοι, ψοῖι ῳῇ αἱ 
ἐμίη)ϑ. 6. ΔΡΡΙοα θη. ἃηᾷ ἰπΐου- 
ΡῬΓοδύίοι. οὗ {πὸ {γα 15. ΘΟΒ ΘΙ ΠΠΟΙΒ. 
Τ9 δρίγιῦ οἵὗὁἨὨἁ ΤΥ βοηὺ ἴῃ ΟἾΥἰϑ Β 
Ὡ8116 (ΤΟἢη χὶν. 26), βοηῦ, ὑπαῦ 15, ὅο 
πλιϊκο {Π6 πηοδηϊηρ οἵ ὑΠ6 Πηογ πίοι 
[ΠῚ Κηοννη, 18 ΟΥ̓ΘΡ Ὀγϊηρίὶηρ ουὐὖ 
ΒΟ Οἱ ηρ᾽ ἸΟΤῸ ΟὗἨ {0 ἰῇ τηοδῃ- 
ἴῃ οὗ 1Π15 Γούβοη δα ΝΥ ΟΥΚ, ἴῃ 601- 
πθχίοῃ Ὑγ10}} 0Π|0 ΠΘΥΤ ΓΟΒΕ]05 οὗ ἐμοιρ]ὗ 
δι 1 οὐβογνα ίοῃ (περὶ πάνφων), ΟὈΙΏΡ. 
Φο ὴ χυὶϊ. 13 ἢ 

καὶ ἀληθές ἐστιν] απὰ ἐξ ἐ8 ἔγμ6.... 
ΤΊ “ἀποίϊοπ, ὑπὸ οἱ οὗ {πὸ δρί ὶῦ, 
5. ποὺ 1Δοη Πα υνἱδΐ ὑπ Το] 8. οὗἁ 
{80 ρος. ΤΊο ριτῦ 18 {Π6 βρ τ οὗ 
Τααῦ (ΦΌΠη Χῖν. 17); δα 8 ἐοδο ΐηρ 
'ἴ5. ὕγαο, δηὰ δάμη ἢῸ οἱομηθηῦ οἵ 
[]βοποοά (. 21). 

οὐκ ἔ. ψεῦδος] πΟΉ 694 τιοηασίμηι 
Υ., ὧδ πὸ ἐϊθ6. ΠΥ 6 πὸ οὗ ψεῦδος 
(οὐ ψευδές) δὺ Το  ᾿π 0] 1ο5. ἐΠαῦ ἐμ 
180. ὑοδ ΘΒ. ΡΥ ΔΟΟΙΘΆΠΥ γαργοβοη θα 
ὑπὸ 0800] ἃ8 “ἃ 116᾽ ἴῃ 108. σοπογοίᾳ 
ἔογηι, ἃη ποῦ ΒΙΠΙΡΙΥ 8 ὁ (Ἀ]πο᾽ (οοτι. 
φ. 51 ποίο). : 

Τ1|1Ὸ οοιῃ ϊηαὐϊοῃ οὐ ὑ}6 ρμοβίἐἶγο ἃπᾷ 
πορα θῖν 15 Οπμαγμούουἰϑυο οἵ δύ Φολη: 
ἷ, αὶ ποίο. 

καὶ καθὼς ἐδίδαξεν... αηα θυθΉ αϑ {ϊ 
ἐαιισλέ,... ΤῊΘ ἢγϑὺ ὑθαομίηρ' οοηίαϊηοα 
1 0 Π1ΟΠ ΠΥ 411 0Παὐ 18 ΒΟΥ] Ὀτοιρἢῦ ἴο 
᾿ἰσιὺ 1π Ἰαῦθν' ὑἱ 108. (οοπιρ, ἰΐ, 7), ΤΊιο 
ὈΘΙΙΘΎΟΙ Δ ]Δ65 ἴῃ ΟἸτἰϑὺ ἃ5 (80 Κρ 
πᾶ Κο8Β Ηΐη ΚΉΠΟΥ, πα ουοὴ ἃ8. ἰΐ 
Ἰηλο ΠῚπ ΚΠονσῃ ἴῃ {Π0 βίην ]9 αΟ8Ρ60] 
“9098 15 (6 Ο γι, ΤῊ οἷδιιβθ 6χ- 
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καθὼς ἐδίδαξεν ὑμάς, μένετε ἐν αὐτῷ. “Καὶ νῦν, 
4 Ἄς Α σι “- 

τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῆ σχωμεν παρ- 

μένετε ΑΒΟ γῇ ΒΥΤΥῪ Τὴ6 {Π6: μενεῖτε 5". 
ἵνα ἐάν ἔξ ΑΒΟ [μ6: ἵνα ὅταν 6 ΒΥΥΥ. 

οἸπάο5 4}} “ἀουθιοριηθηῦβ᾽ οἵ ὑοδοὶἱπρ 
ΜΠ οδηηοῦ Ὧ0 Βιθνῃ ἰο Οχὶδῦ ἢ} 
δογ ἴῃ ὑπθ οτἱἰσίμδὶ τηοβϑαρο; δη 
αὖ (86 βᾶπι0 {ἰπ|0 ἸΟΔΥΟΒ ΠῸ ΤΟΟΠῚ [ῸΓ 
{6 ἱπγθη ίοηβ οὗ [παίϊοἰβθῃ. Τ)αὺ 
 Οἢ τα ὑδυρὺ Βγϑῦ 8 ὑ80 ΔΌΒΟ] ΓΟ 
βΒίδπαδγα. 
"ἢ ιι86 οὗ καθώς τλα ΚΒ {818 1Δοὰ οὗἉ 

ἃ ἀοβπηίίο πα ἢχρα βίαπαιγὰ : τύ. 6, 
18, 111,2, 3, 7, 12, ὄϊο, 

μένετε ἐν αὐτῷ] γ6 αὐἰαθ ἐπ 71), 
ἐλνο. ΟΠ γῖθϑύ, ΤῊΟ ὙΟΥῸ ὩΔΥ ὈῸ 1}}}}- 
ΘΟ. ΟΥ ἰπ]ΡΟΓΟΥΘ (8 1 Ὁ. 28, 80 
γυὶρ. ἡπαηοίο ἄπ 60), Ὀαὺ ὅὸ μᾶ- 
γᾺ]16] 8πὶ τὶ μένει (αὐίαοι ἢ.) 18. ἃ 6- 
οἰἶβῖνο ἴπ νου οὗὁἨ ὑ1ὸ ἱπαϊοαῦνο. [ἢ 
{1118 γοῦβὸ δὺ “011 ἈΒΒΙΠ165. ὑδὸ [π|- 
ἡ] οὗἨὨἁΏ ῴ{Π0 σομα 1 0η5 Ὑ]}10}} ΠῸ 
ῬΙΓΌΒΒΘΒ ΠΡΟῚ, ἢΪΒ ΓΘ ΟΥ5 [ἢ ὁ. 28, 

ΒῸΣ δλ9 βΌΠΟΡΑΙ ὑποιιρ!ῦ ΘΟΙΡΔΙῸ 
Φοῖ νἱ. κό, χνυ. 4. Ἐ]βοσοτο {110 
Ὁ νἰβύίϊδη 18 βαϊὰ ἴο “ἀὐϊῖο ἰὰ (ἀοά": 
111. 24, ἷν. 12 ἴ, ὅο 1ῃ φῦ. 28 ἴ, "Ο γῖϑυ 
πα “οι ἃγὸ ὑγθα θα ἃ 1 θυ ρὸ- 
8.0]0. 

Αὐ βγβὺ βἰριῦ 10 τσ ἈΡΡΘΆΓ πιοδὺ 
παύαγα) ἴο ἰακοὸ ἐν αὐτῷ οὗὨ [}16 ᾿ὑθ80}}- 
ἱηρ οὗἩ ὕπο δρίγιῦ᾽ (χρίσμα) ἃ 15. ἀ0ῃ6 
ΕΥ̓ (80 1μαὐϊη ὑγαμϑαὐΐοι υϑοἃ ὈΥ͂ 
Ααραυδίϊπο (ρογηιαη οί ἦηη ἔρδα 80. 
μη οἰϊοΉ} 6) ἀοοογάϊηρ ἴο «01]1ὴ 11}. 21; 
θαῦ 0Π6 ῬδΥβοηδὶ γοΐθγοησο σαηηοῦὺ θῸ 

,, αρβύϊομθα ἴῃ Ὁ. 28, δηα ὑπεὰὺ ηγϑὺ ἀο- 
οἷο {πο ἱπιϊογργοίαϊίοι μοτο. ΟἸγιϑυ-- 
ἀοα ἴῃ ΟΠ νἰϑὺ---ἶθ {Π 0 δα ]οοῦ οὐῃ- 
ΒΌΔΏΝΥ Ῥγοβοηῦ ἰο ὑπο πηϊηὰ οἵ {110 
ἈΡοβῇϊο, 

Αὐρυβύϊηο οοηὐγαβίβ ἤΠΟΪΥ {Π6 }}- 
ΙὩΔΠ 8ηἃ ΑἰνῚΠΘ ὑσϑο] 6 18 : ΟΠ γ6Υ- 
θοῦ ΠΟΒΟΓΟΤαΙΣ δΌΓΟΒ ῬΘΓΟΙῦ, 
πλρ ϑύου ἰπΐὰ8 οδύ. Νο]ῖΐθ ραΐαγο 
ααθηηαιὰπι Ποιμΐηθηι Δ] χυϊὰ ἀἰβοογθ 
ἃ Ὁ Ποιηΐηθ. ΑΟΠΙΟΠΘΙῸ ῬΟΒΒΌΠ. 18 ὈΘΓ 
ϑγορ θα) ΥΟΟ8 Ποβύγδα ; 8] ΠΟῸῊ βὶὕ 1η- 
ἴᾳ8Β αἱ ἀοοθαῦ ἱπδηΐθ Ηὖ βίγορ θα 
ΠΟϑύΘΡ,... Μαρίβιογία [ΟΥΪβθοι8 αὰ- 

28 -- καὶ νῦν... αὐτῷ ᾿ξ. 
σχῶμεν ΟΑΒΟ: ἔχωμεν 5. δὲ", 

)αϊοντία απράλῃῃ βαηὺ οὐ Δἀπη ἢ ὉΠ] ΟΠ ΟΒ. 
Οὐὐποάναι ἴῃ ο]0 αθοῦ αὶ οογάὰ 
ἀοοοί, “ 

οὗ, { δὲ Φοιὴ ἔπτη 5 Τὴ {Π 0 ἸοΑ] 
γον οὗ {Π0 6] ον ον ὅο {16 ῥῬγϑούϊοα] 
ΘὨ Ογοοηοηῦ οἵὗἨ ἀπ: 41 ᾶγὸ βαϊά 
ὑπαὺ οὐκ οἰ ἰβ. ἀπο δηρΌΆ}]0 ; πὰ 
ὑπ Ὁ Ὁὸ ΟἸιγΙβυϊαη σοη  ἰπιοα Πνὶ πο [ἢ 
ὑπαὐ ἡ ῃ10}} πὸ γοοοϊγοι, 1 50 ΔΌΪ 65 
ἴ. ἴ5. Πότ ἢ ἀμ πον, πὰ ὑπο ἤϊοο οὗ 
ὙΠ ΘΠΘηοά, ΤΟΔΠ56. γοὰ 10: (ὁ 
τοῦ ΔὈϊο 1 {ΠῚ}, να τόν γοῸ [0]- 
Ἰυνν5}}}} ΕΥ̓ γοῦν Δούοη, 
10 ὙΟΥΒΟΒ ΒΟΥΝῸ 450 [0 ὈΓΘΡΆΓΘ 

ὑ}Ὸ ὙΥᾺΥ͂ ΓῸΓ ὅΠπὸὺ ποχὺ βοοίϊοῃ, ἰμὑγῸ- 
ἀποῖησ Ἰάδαβ ] 1 ἢ ἀγῸ ΟΥγαΓ 5. ἀ6- 
νοϊοροα (φανεροῦσθαι, παρρησίαν ἔχειν, 
ποιεῖν τὴν δικ., γεγεννῆσθαι ἐξ αὐτοῦ). 

58, καὶ νῦν... “μα ποϊδ... Εον 0}}5 
σΟΠΘΧίΟ 866 «01} ΧΥΪ]Ϊ. κα; 2 Ζο] 
5; ΛοΙϑ 1]. 17, Χ. δ, ΧΗ, 11, ΧΧ. 25, 
ΧΧΊ τό. 

τεκνία)] Πἰϊοϊδ Νι ὲν {6 οἢ ἐγ η). 
1116 ὑθῃογ 088 ΟΥ̓́ ΝΠ 10 ΔΕ 1Ὸ58 (τεξνία) 
ΘΟ ΟΠ. {110 ΟἸΔΥΡῸ, 

ἐν αὐτῷ] ἐπ 7ἰ μι, ἵ, ον ἴῃ ΟΠ Υ δύ, Ὁ. 27. 
ἐὰν φανερωθῃ) σὴν ἀρραγμογὶε Υ., 

ομηη, νυ ἐοείαίις ἔπογὶ ΛῸσ., {5 ἢ 
ὁαϊΐ δὸ ἡιαν ἐβον θα, ον ἡ]. 2, ἼἼῖὸ ἢγ- 
γούμούϊο ἴογπὶ ἄοον ἢοξ ὑπ γον ἀοαθὺ 
προι {πὸ νοῦ 1 1050} (800 ὃ. 20), Βαὲ 
Κα {ἢ πποου αν οἵ {{}6 οἰτοιμη1- 
δἰ πο 8. ἀμ ]οΥ ]1οἢῖ ὑΠὸ ἴλοῦ Μ01}} )Ὸ 
ΤΟ ΠΒοα : (π0 πηλη}  οπμ δου. ηλσιῦ θὸ 
Μ1}116 0ΔΟΥ 4}} 50} ᾿νο, Οὐμηρ. ΦόΠὴ 
ΧΧΙ. 22 ἴ; (. ἷγ. 17 ἐν τῇ ἡμ. τῆς κρί- 
σεως. 

Το Β8}10 ΤΟΥ φανερωθῆναι 18 τιϑοα 
ἴο {16 ἢνϑῦ πιοβύαὐϊοιι οὗ ὑπο Πονὰ 
ἰι {16 ἤ168}} (ὁ, 1. 2, 11]. ς, 8; 1 Ἴ1), 11]. 
16; τ "οῦ. 1. 20) ; πᾷ [Ὁ {Ππῶὺ0 τηδηϊ- 
[οβίαξοη ποῖ 15. 50}}} Ἰοοϊκοι ἴοι (6. 
11. 2; 0]. 1. 4; 1 Τοῦ, ν. 4). 1 15 
πιϑοὰ 4180 [01 08:6 πηαμ  θϑα 108 οὗἁ {0 
Βίβου ποτὰ (ΓΜ ΔγΚ] χνἱ. 12, 14; Φομη 
χχὶ, 14 (1)}, ἃπά ἴῸ ΗΪ5. “τηδη] θθία- 
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’ ᾿ Ἁ 3 σι 9. 59 9 ΄- ΠῚ ξσι ᾽ 

ρήσιαν καὶ μη αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ 

αὐτοῦ. 
40 ὃ Α ἰδῃ εἢ δι 4 ε 

εαν Εἰ(ΟἢΤΕ ΟΤι οικαιος Εστιν, γινώσκετε ΟΤΙι 

“» ς “᾿ Ἁ ’ «ἢ 

πᾶς ὁ ποιών τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. 

28 ἐν τῇ παρ. ἀ, ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐξ, 20 εἰδῆτε ΒΟ νυ ΒΥΥΥ : ἴδητε Α Τὴ6, -- ὅτι 

πᾶς 1} Υγὴ6 ΒΥΥ Ὦ] : ὅτι καὶ΄ πᾶς δὲ ΔΟ {Π|6 ΑΥΤγρ, 

(ἴοι ὑο [ϑγῶ6]" (Φόη ἱ. 31: σΟΏΡ. Υἱϊ, 

Τ0 18 τ ΟΥ ΠΥ οὐἩ ποίύΐοο ὑπαὺ δὲ ΦοΒη 
ΠΟΙ ΘΥΘ 8658 ἀποκαλύπτεσθαι οὗ ἰ11ὸ 
γονϑίαἰίοι οἵ ΟἸ Υἰ δῦ, 

σχῶμεν παρρ.} 106 ηχα}... δὺ Φο)}}ὶ 
ρα ΐῃ ᾿ΔΟΠΕΟΒ Ἰιϊ 56} 0}. }ν}Ν 
ΟἸ]ἀγΘἢ : ΘΟΏΡ. ὃ. 1. ΑἹ] [ὉΓΒῚ ὁπὸ 
μον. 10 18. Ροπδίθ]ο ἕο ἀπάογβίαπα 
{89 ψΟΥΒ ἃ5 τοίου ἴο ὑπ ΔΡΟΒΟΪΘ 5 
7ΟΥ ἴῃ ὕπο οὐονν ΟἵὨ [}18. ΜΟΥΪΚ (60Π|}. 
1 ΤΊι688, 11. τὸ ἢν; ΡΠ]. ἱν. 1). Ἴ}ιὸ 
ῬΆΓΆ]6] ψἱἢ τ ΤΊνοσ8, 11. 10. ἴν 15. οοὺ- 
ΑΥ̓͂ ΟΪ080; θπῦ 1Ὁ ΒΟΘΏΙΒ ἴο ὈΘ Τ]ΟΓῸ 
πδύθγΆ} ὅ0 ΒΌΡΡοβο {πωὺ 1ὸ ἀροϑύ]ο 
τϑὶθ ἰ801 ὁη0 10} ὑπόο80 Μ]10 
Βῃαγοῦ ἷ5. 10, ἀπ {ΠῸ ἀὔδθθηοθ οἵ 
[16 ῬΟΥΒΟΠΆΪ ῬΓΟΠΟΙΙ ΒΟΘΏΙΒ (0 Οχο αὯὸ 
{Π6 ποίϊοῃ οὗ 8} 07 οοῃίγαθο θοῦ οΟὴ 
Ἰηΐηι ἀπά {Π0}.᾿ 

1)Ὸ τ86 οὗ ἔχειν παρρησίαν (6. 11]. 
51, ἶἷγ. 17, τ. 14; ΘΟΡ. ΗΘ. 11]. 6, 
χ, το; ΡΙῊ], 8) 1 σοπποχίοι ἩΣῦ {110 
τηδηἰ οϑἰαύίοι οἵ (Ἰιεῖϑῃ, βυρροβίβ δύ 
Ῥᾳα]} 5. ἐμουριὺ οὗ ὑπ ᾿ιαρβιτηοη -βϑαύ 
οὗ Ομ γῖϑὺ (2 ΟὐοΥ. Υ. 10) ΟΥ'Ἱ Ὁὗ (οὰ 
(Βοῖη. χὶν. 10), ΊΙΘΥΘ πϊὰπ τηιιδὺ 
ἐγ ΒΟ δοοοιηΐ, ([λοη]. χὶν. 12) δὲ ἢ}18 
Ἰ|οϑ. Το ᾿ἰάοα οὗἩἨἉἁ οροῦ, υηγοβογγοά 
Οὐ οΥΆ 1100 15. ΠΘΥΟΥ ἰοϑῦ. δ60 “0.21 Υ]]. 
4 ποΐο. 

μὴ αἰσγυνθῶμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ) ΠΟΉ, (0Ή- 
βοιάαηιιν αὖ 90 Υ.,) ποὲ δηυγίη κοὐ ἢ 
ϑηαηιο Κγοην ἴηι, “ἃ8. ἃ σ. ΠΥ ὑλι]} 
ΒυΓρ βο  11|ὸ βάηῖοὸ {βπουρ}ὺ 
Βοραγδύϊοη 15 ΤΟ ἃ ΠΟΘ ὈΪ ΑΙ Υ ΟΧ- 
ΡΙΘΒ56ἃ 2 Τ]1088, 1. 9, ΤΊ σοηβύίγαο- 
ἰΐοι αἰσχύνεσθαι ἀπὸ ἰδ ιβρα ἴῃ {110 
ΒΔΠ1Θ Β6η86 ἴῃ ἰμ0 ΤΧΧ; [85. 1. 29; 
Το γ, ἰΐ. 36, χἰϊ, 13 (ἢ 3); Ἐροϊαβ, 

χχὶ, 22, Χ]!, 17 ΝΕ, 
παρουσίᾳ] αὐαυθη)ίιε ΄.,) ὉΥΘΘΘΉΩΘ 

(οοχηηρὴ, ΤῈῸ ψυγὰ Ἃ0605 ποῦ ΟΟΟῸΣ 
οἰβονῃογο ἴῃ Νὺ ΦΟΙ π᾿ 8 ὙΥΠηρ5, 108 

5010 ΟΟΟΌΤΤΘΙΟΘ ΠΟΙ, ΜΠ ΘΥΟ ἐὺ ταΐσ 
ΘΆΒΙΥ ἤᾶγο θ6θὴ ΟὨλ θα, πῃ ΘΧΘΟΙΪΥ 
{110 5810 Β0η80 85 1ῦ ΠΟΔΙᾺ ἴῃ 4}} }}6 
ΟΠΟΥ βσΥΟαΡΒ. ΟΥἨὨ δροβίο!ο νη 5 
(Δίαιυ,, Φτη05, 2 Ῥοίον, τ,.2 ΤΠ οΒΆ., 
(01. 18 ἃ Βίσγι} ΟΧΔΤ}}}0 οὗ [0 ἀΔΏΡΟΥ 
οἵ ἀγαν ηρ' σΟΠΟΙ αβ]οὴ5 ἔγοὴῖ {10 πορἃ- 
ὑἶἰνθ Ῥῃοποπιθηῶ οὗὨἨ {π6 ὈΟΟΙΒ οὗ ὑπὸ | 
Ν ον Ἰοβίμηχοηῦ, Πὸ Ταοὺ 15. ἐπ 6 πηόχὸ ἢ 
ΜΟΥ οὗ πούϊοο ἃ5. ὑπὸ βυθ᾽οοῦ οὗ 
ΟΒΟΒΔΙΟΪΟΡῪ [Ἀ}15 ἰηΐο {}|ὸ θασκρτουμὰ 
ἴῃ ὑΠ|0 ἀ08ρ0] ἀῃηά Ερίβι105 οὗ δὺ Φο]}. 
ΟὐΡ. ΦόοΠη Χχὶ. 22. 

10 τ Υ θῸ δά ἀοά ἐπε δὲ 1011} οοΝ 
ποῦ π8ὸ ὑΠὸ Τ᾽] πο νογἃ ἐπιφάνεια 
(2 ΤΊΙΟΒ8., 1, 2 ΤΊηι., ΤΊ. 

320. ἐὰν εἰδῆτε...γινώσκετε...Ἶ 81 80 {5 
οὐὐϑοϊοίο (ΑἹ. ἼαρΒ. οί 8)... . 2} 
"6 ῥηοιο... ρογοθῖθο.... Κυομϊοάρο 
ψ ἢ}. 15. ΔΌΒΟ]ἰο (εἰδῆτε) ὈοΘΟΟμ.65 {Π|Ὸ 
θα515 οὗ Κυοῃ]οαρσο νυ] οἷν 15. γϑα ]βοα 
ἴῃ Οὐβουγα δ᾽ (γινώσκετε. ΟὈΏΡ. 
011. 1]. 24 ποθ. 11|ὸ αἰδυϊηούίοη 15 
Ιοϑὺ ἐμ {0 [μὐϊῃ. 

ΤΊιο βοοοηὰ νου (γινώσκετε) ΤΩΔΥ 
οἰὐμον ᾿νἀϊοαῦνο ΟΥἩΠρογαῦννο, βοῖ]ι 
το ἀουρδ ἅγθ ΤΟ ἴῃ ΘΟΥΪΥ 1μαἴλι 
Δα ΠΟΥ 1685, [ἢ ἄγου" οἵ (86 1- 
ΡοΓαθνο 1ὖ 15 υγροϑὰ {]ιαὺ 1 βία! 5. Ὀ6- 
ὕνοοη ὑνὸ ἱπρογωῦνοθ (μένετε, πὰ 
111. 1. ἴδετε). Οἱ ὑΠὸ οὐδοῦ μᾶπὰ ἰᾧ ἰδ 
βοϊα Ὁ φ. 29 οὐηύαϊη8 ἃ ΘΌΠΟΙΆΙ 
ΤΟΆΒΟΝ [Ὁ {0 σΟΙ Δα ἰῇ φΦ. 28. 
“ΑὈΙάο ἴῃ Πηι ἴῃ ἔα} τγ0}}- ἀοΐηρ, 
ἴον {πὸ ἢγϑῦ αὐύϊοϊο οὔ γοῦν ἈΙἢ θα 6 5 
γοι ὑμαῦ ΤΙ] ιῦ δούϊοη 15 {10 ΒΙρπ οὗ ἃ 
αἰνίηθο ὈΪ}, 
Α ἀροϊϑίοῃ 5. ἀΠ ΠΠοα] ; Ῥαῦ Ὁροη 

116 016 ὑῃ}0 σΘΠΟΥΆΙ βύγαούαγα οἵ τοῦ, 
28 ἴ, [ΔΥΟΌΥΒ {110 ηρογαῦγο. [ὑ ΒΟΘΙῺΒ 
ἴ0 ὈΘ΄ ΠΙΟΥΘ ἰῃ δοοογάδηοο ΜΠΕᾺ {16 
οοηΐοχὺ ὑδαὺ Αὐ ΨΦο᾽η βου 6 ΓΘ 
ομδυρο 18 ΥΟΔΘΥΒ [0 ΔΡΡΙΥῪ Ῥγϑοίϊ- 
ΟΆΪΥ (0 ὑγαῦ ν ἶοἢ ὑπο ν δὰ [η- 

- 



11. 29] 

ὙΔΥΟΪΥ πηαβίογορα, ὑπ ὑμπαῦὺ 6 βου ]ὰ 
ΔΡΡΘᾺΪ ἴο ὑπο ὴλ ἃ8 ἢδνὶηρ; ἀοη6 ὑπ 18, 

ΤῊΘ ᾧ86 οἵ ἐάν ψὶ}}} 0Π|6 50]. (ἐὰν 
εἰδῆτε), ψ θὰ {πο γθ 5 πό ἰπἰοῃίίοι οὗ 
σαοϑυϊομί πο ὑπὸ ἢοΐ οὐ ὑγοαύϊηρ 1 ἃ8 
τπηοορίαΐη, Οἴθη ΒΟΥ͂ΥΕΒ ἴ0 ὕσγη {0 
Ὁπουρ}ιῦϑ οὗ {110 ΠΘΆΓΟΥ ΟΥ̓ ΤΟ ΘΥ ΠΡΟῚ 
ἴῦ ἴῃ πο ΨΥ οὗἉ 586] {-ἰ ὐογγοραίιοι : 
ἢ ἃ5. 1 ἀβϑάηλο ἴο θῸ ὑπὸ ολ56, ἃ8 τοὶ 
ῬΓΟΪΌΒΒ, ἃΒ. ΟΥ̓ δ᾽ οηῦ ᾿παΌἾΥ γυῖ σλῃ 
ἈΒΒΕΓΘ ὙΟΌΓΥΒΟΙνΟΒ, .ς, ΟὈΙΏΡ. Ο, 17. 12 
(ν. 15); “011 Χἰν. 1ξ. 

δίκαιος...ἐξ αὖ, γεγενν.] 16 ὦ γἱρἼ- 
θοῖιδ..ϑογ ΟΓ Ηΐηι.... αγομῦ ΑΙ ΒΟ ΟΥ 
᾿)ὰ5 Ὀοθη ζο]ῦ ἴῃ ἀοϊογηϊηΐηρ ΠΟΙ ΠΟΥ 
116 ῬΥΟπόση Γοΐδιβ ὑο “Οοα᾽ οΥ ἰο 
“Ομ γῖϑ. ΤΊόγα ἂχ "6 πὸ ἀοαϊῦύ ἐδιαῦ 
ΟἸτἰδὺ ἴθ. {Π|Ὸ βα )οοῦ ἴῃ σ. 28 (αδίαο 17, 
“72 ..«αὐ Η δ Ῥγοδθ 6), Τῦ 18 {Π0ΤῸ- 
ἴογῸ πιοϑὺ πδύμγΆ} ὑ0 ΒΌΡΡΟΒΘΟ ὑδιαὺ 110 
15. ὑπ Βι 0] 6οῦ 1 0}}15 γοῦβο 8150, Ὁ}]ΟΗΒ 
ὑπὸ οοηύοχῦ μιΆ ΚΘ 5. βιιοῖν δ ἐμ θ ΡΓο- 
ΤΌ ΠῚ ΡΟΒΒῚ]ο. ἘΠ}15 Ῥγο Δ ΌΠΠΟΥ 15 
δύχοηρ ποιά Ὦγ {{ὸ διοὺ ὑ]αῦ ΠΟ ρθ.- 
ΒΟΠΔΪ ῬΓΟΙΟΙῚ 18. ἸηὑΓΟ οΘα 1η Φ. 20. 
Απά ὑξοῦθ 5. ἃ ἔαγύϊον. ργοβαμιρίϊοῃ 
ὕπαῦὺ {0 βᾷι0 βυθ)θοῦ 5. οουϊαοά 
Γγοῖὰ ὑπὸ ἔμοῦ {Ππᾶὺ 1λι 11. 1. ἃ ΠΟῪ 58 Ὁ- 
ὁοοῦ 18. ἀἰβυ μοῦ πιο (4.6 Δ αἰ }ι07).. 
1116 Δρροαύΐοι οὗ {π᾿ ἀμβυ]οῦ “γἱρ]ῦὺ- 
ΟΟμ8᾽ 0 ΟἸ γῖδὺ 5 βαρρογίοά ἈΥῪ 
δι1. θυῦ 1 5 ἃγρτιοᾶ οἡ πο οἴ οῦ 
5149 ὑμαὺ ὑμὸ ΟἸεἰϑυϊδη οἀπηοῦ ὃ6 βαϊὰ 
“0 ὃ6 δογ 4 Οἠγῖϑέ Τὸ 15 σον δ Η]Υ͂ 
ἴγαο ὑμπαῦ ὑπὸ ὁχαοῦ οἱιναβὸ ἀοθοβ ποὺ 
ΟΘΟᾺΡ ΟἸΒΟΝ ΠΥ 6, 1.116 “ ἐο δ6 θουγι ὦ 
οὐ" (Μ]ιο 15. οὐ] “τρ]ιθαοιιβ᾽ α. 1. 
9) 15 ἃ ο᾿αγδούου 150. ΡΈγαϑο οἵ δύ Φο 
(γενν. ἐκ θεοῦ 40]1} 1. 13, γενν. ἐκ τοῦ 
θεοῦ ὁ. 111. 9; ἷν. 7; ν.1,).4, 18). Ἰλαύῦ {18 
σι ῦ ἀΟΟ05. ποὺ β6ο 0 00 ο01- 
οἰαβῖνθ. ΟἸιυ βυϊδηϑ. ἃγθ βαϊά ΘΟΈΔΙΪ 
ἰο “αὐά6 ἐπ αοι᾽ ἀπά ἰο “ αδίαα ἐμ 
Οἠιγδι᾽ (». 27). ΤΠΘΥ͂ ἈΥῸ 4150 βαϊὰ ἴὸ 
ἢ “δογη α {16 “γρ͵γὶ!) (σοι 11], 6,8), 

, ἴὸ πνογά οὗ ΟΠ εἶἰϑὺ 15. ἰῃ ἐ]ιθὴλ ἃ8 ἃ 
,, ΑὈΪΟΚΘΠἰἢρ᾽ ΡΟΥΤΟΥ (σοι. τ 1 οὕ. ἷ. 22; 

Ψαπιο8 ἱ. 18)» ΤΠΟΤΟ 8 ὕμο ιν που ίην 
ἀραϊηϑῦ ὑῃ6 θη. οὗἩ ουιρῦαγΘ ἴῃ 88γ- 
ἴῃς ὑμαὺ ΟἸιν ϑυϊλη8 ἃγὸ “Ὀοτῃ οὗ 
ΟἸνἰϑύ,᾽ σγ0 ἰβΒ “Οοα ομ]γ-ρορσούξοι᾽ 
(Φολῃ 1. 18). 
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Το ὑσθ βοϊαύϊου οἵ {ΠῸ ΑἸ ΠΘΆΪΟΥ 
ΒΘΘΠ18 0 Ὅ6 ὑμαῦ ν] θη δῦ 0] πὶ ὑπ 1} }Κ8 
ΟΥ̓ ἀοἀ ἱἰπῃ γοϊαύϊομ ὅο ΠΟ 16 ΠΟΥ͂ΟΥ 
{πἰηκ8 οὗ Ηἰϊὰ ἀρατὺ ἴγομι ΟΠ τἰδὺ 
(ὀθῃ)ρ. 6. ν. 20). Δμά ἀραὶ ὮΘ ΠΟΥΟΥ 
0Π1πΚ8 οὗ ΟἸγϑὺ ἴῃ Η 8. πππδ] μιι- 
ὕυγῸ Μοῦ ἀἀαϊηρ' ὑπὸ ὑπουσηῦ οὗ 
1118. αἰνίπο παύμτο. Τῆ5. ἃ ταρὶᾷ 
ὑνλπβί ον 18. ροββιθῖο ἴγοῦι ὑπ 6 ὁπῸ 
ἀϑρθοῦ οὐ {Ππὸὺ μου 5. αἰνίηθ- δ 
Ῥόσβοι ἴο {6 οὔθ. ΗΥ6 ὕπο Ρᾶ8- 
ΒΕ9Ὸ 18. ΠΌΙῚ “(Ἰυϑυ᾽ ἴο “ἀοὰ᾽ (ἐὰν 
φανερωθῇ, ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, δί- 
καιός ἐστιν, ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται) ; δῃὰ 
ΟΟΒΥΘΥΒΟΙΥ ἴῃ 1]. 1--τ4 ὑΠ0 ῥῬαβϑᾶμο 15 
ἤρου “ἀοἀ᾽ ἰο " Ογδὺ᾽ (τέκνα θεοῦ, 
οὐκ ἔγνω αὐτόν, ἐὰν φανερώθῇ, ὅμοιοι 
αὐτῷ ἐσόμεθα, καθὼς ἐκεῖνος), γοῦ 
γυῖυουῦ ΔΩΥ͂ οἰδηνο οὗ ΓΟΥΒΟΏ, 
Π5. ΔΡΡΟΙ ἴο ὈῸ {|0 γὶον οἵ 

Απραβίϊηθ Μ}ὶ0ὸ Υϊῦοϑ : ΟΧ ρ80 παΐι8 
οὐ, οχ )6ο, οχ ΟἸινῖϑίο, 1δοάο ψΧΙΟΝ 
ΒΙΡΙΥ “1 οϑῦ, ὁχ Ογιδίο. 

δίκαιος] γἱρίθοιϑ. 1110 ΟρΙ οὐ ἴα 
τι804 οἵ ΟἸιγῖδὺ ἢ. τ; Π|.. 7. ΟὈ1}.. 
Αοὐβ 1. 14, νἱϊ. 52, χχὶϊ. 14; ἀπά οὗ 
χοά (Τὸ ΕδύμοΥ) ὁ. 1, 9. (860. μοΐο); 
ὁ 0]1η. ΧΥΪ]. 25; ΑΡΟΟ, ΧΥ͂Ι, 5. 

ὅτι πᾶς...γεγέννηται[] ἐδαί ΘΦΟΥΨ 
0Ή6....ἴ8.ι δοσοίίφυ οὐ κῶπ, Πὸ ργὸ- 
Β0Π060. οὗ χτἱρ]ύθονϑ ἀούϊοη) 15. {116 8110 
βίσῃ Οἵ {1|ὸ γον οὗ {}|0 ἀἰν!ηθ Ὀ1γ}. 
6. ἀγὸ οἴτϑη ἐοιηρύοι, δοοογαϊηρ ἰο 
ΟἿὟΥ ᾿ιροείδοῦ βία 165 οἵ Ἰπἀοιμομῦ, 
ο οχοίααθ βοὴ (60 }}}ν. Ὁ. 22 πᾶς ὁ 
ἀρν. ἀρῦο), Ὀὰὺ ὑπ0 αἰνίηο Ἰὼ Δ Ώ)}08 
η0 οχοορθίοη. 10 πηπιϑὺ 6 ξαγύμοῦ 00- 
Βούγοα {μαὺ τἱρ] οι δ 088 18. ποῦ ἢ 
οοπα οι αὖ ὑπο σοηβοαάθῃοο οὗ ἥοη- 
Βῃ}0. (ἀοα 15 ὉΠ06 ὁ.0 Βοιτοθ ὉΪ Υἱρ}ὺ- 
ΘΟυΒΏ655, Δραγὺ ἴγοιη (ἀοὰ ἴῃ ΟἸιυ]δὺ 
ὑπργὸ 18 πὸ γἰ ἢ θοιβηοθθ. [ὑ ΓΟΠΠΟΝ8 
(βεγοίοτο ὑμαῦ ὑπΠ6 ῥγϑβϑιοο οἵ δοίϊνο 
ΥἹ  ΘΟΙΒΙ088 18 0110 δίρ!ι οἵ ὕΠ6 αἼ}1}0 
ΟΙΒ.1Ρ, μὰ {110 βίρῃῃ οὗ ὑπαὺ 4111’ 
ΡΟΥΘ οὗ Βοηβηΐρ ν οἢ Ὀγΐηρ8. ἢἤμΔ] 
οοιβάδηοο. Οὐδοῦ ὑθϑίβ οὗ δοηβἢὶρ 
ἃ10 οἴογοά ἴῃ ἴΠὸ Ἐ ρίϑύ]ο : “Ἰονο᾽ (ν. 
7) πὰ Ὀοϊϊοῦ “ἰὰὺ 9688 18 {Π|6 
Ομγῖθυ" (ν. 1). δοι οπο, ᾿ὺ ψ}}} 6 
ἔουπά, ἱποϊα 08 {Π|6 οὐ]οῖβ, 60 Υ. 1 
ποΐο, 



82 ΤΗΒ ΕἸΒΗ͂ῚΤ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΥ̓ ΚΤ ΖΟΝΝ, 

ΤΊῊΘ ΔΡΟΒΟ]ο 5 ἀγρυθηῦ τσ ὮανΘ 
ΔΡΡΘαΓΘα πιο αἰγοοὺ 1 ἐπ Οἰλ808 
δὰ Ὀθοι ἱηνογίοα : “ΚΗΟΥ͂ (ἴα Κ6 ποίο 
οὔ ὑπὸ ἔλοῦ) ὑπαῦ ΘΥΟΡΥ͂ ὁπ0 {παὖ 158. ὈΟΥπ 
οἵ αοα ἀροίι Υἱσιἰοοιύμμηοββ. 1θαῦ ἴῃ 0 
Ῥγοβοηῦ ΟΥΔΟΥ ἱμο 658 ἃ ῬΥΟΤ186, ἃ 
Ἰθάνοβ ὑΠ6 ΡΟ ΟὗὁἨ Οη5Π10 ἴῃ 108 
Δ ρ 40. Τη6 οαὐνανἱγ τἱδηθβαθα 
ἴχοῦ οὗἨἁ ὡὠγἱσ]ιξοοη 8055 ῬοΪηὐθ ὕο ὑ}}0Ὸ 
ΤΟΔΙΠΥ οἵ ἃ τοϊαῦοη ψ  ΐο ἢ ἱπο] 08 
Ὀ]οδδίη ρα ποῦ γοῦ ΠΥ σταβροί, 

ὁ ποιῶν τὴν δικ.) χεΐ ζιοὶ! 7ι5|}- 
ἐΐαπι Υ., τοὺ (οἱ, γἱσἠ θομ θη 685, ΜΊΟ 
ΤῸΔ 865. ἴῃ ἀούϊοιι {010 ΟΥ̓ ΠΠΌΘΪΟ 0110 
τσ Βηοῖ5. ΜΠ οἷ ΘΟΥΓΟΒρΡΟ 8. Μ 10} 
{πὸ Τνίο Ναύαγο, ΤΊ ἴοηβο (ποιῶν) 
18. 1}}} οἵ τποδηΐηρ,, ἃ5. ΤΠΟΟΡ Ἰοὺ ὁὉ- 
ΒΟΓΎΟΝ : ἐπισημαντέον ὅτι οὐκ εἶπε Πᾶς 

ὁ ποιήσας δικαιοσύνην, ἦ “Ὃ ποιήσων 
ἀλλ᾽ Ὃ ποιῶν. πρακτικαὶ γὰρ [αἱ] ἀρε- 

[1]. 29 

ταὶ καὶ ἐν τῷ γίνεσθαι ἔχουσι τὸ εἶναι" 
παυσάμεναι δὲ ἣ μέλλουσαι οὐδὲ τὸ 
εἶναι ἔχουσι. 8366 6. 111. ποΐθ, 

Βθ6α9 {πππ8 πιᾶγ ΚΒ ὑπ ὈορΊηΐηρ' δηᾶ 
ἴπο οπὰ οἵ ε1τ|18. τοι] βαυύοη οἵ τὶρὶιῦ- 
ΘΟΙΒΏΘΒΒ : ΟΟΡΙ δ} ποὴ ἀοίοηογ 060- 
οαὔηϊ ὑπ}, 11) ἸΠΟΠΟΔΜΟ 80} 18}. 
Ῥογβοίαιαν πύθῃ ἰπ ἴθ ἀπᾶηἊο ἰθ 
ἩΪΠ1] αἰ ἔχοογο ἀοἸ οί]. 
Οὐ Ρηθ ἰθὺ ποιεῖν τὴν ἀλήθειαν 

6. 1. 6 ποῦδ, 
ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται] 65) ἦρ80 Ἠαΐμ5 

οεἐ Ο., ἐδ Ῥργοίονν οΚ Πμ. Οομῃρ. 
6. 11. ο ποθ. 1}1Ὸ ῬΠΓᾶΒΟ ΟΟΟΌΓΒ ΠΘΙῸ 
ἤυϑὺ ἴθ ὑμ0 ρίβῦϊο. Τ]|.Ὸ ογάθυ οἷη- 
ῬΠΆΒΙ56 5. {πὸ Το ὑΠ8Ὁ 5101} ἃ ΟΠ [1118 
Ου( ἴον δ15 Εαμον, Δα ποὺ ὑμαῦ ἢο 
ἸᾺ5 ἃ ΠΟ ΠΠῸ. ΟὈμράγο 1}. ο ὃ ; ἰν. 
7, Υν α ; Φοδὴ 1, 12. 
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Αααιξομναίὶ Νοίδ οὐν 11. 2. 

ΤΙο πογὰ ἱλασμός οοοα 18 ἴῃ {πο Ν΄, Τ, ΟἸΪΥ 6 ΓῸ ἀπ ἴῃ ἃ ῬΆΓΆ]1ΟΙ ραβδαρῸ [50 οὗ 
ἱν, το. ἢ ἱλασμός Ἰὴ 

ἐν ᾿ ἜΝ ; Ν. Τ΄. ὅδὰ 
Τὴ ὑμ0 πΧχ, 10 18 Τοπη ἃ Μ1{1} {Π|0 ΘοΟΥγοβροπάϊηρ ἐξιλασμός τηογο [ΓΟ ΘΙ, ΙΧ Χ μὰ 

ΜΝ ΠΟΥΟ ὍΠ6 ΟΥ̓ Οὐὗἶποῦ οὗ {Π|Ὸὸ) ὑνγὸ ΟΣ 5. 15 0Π0 ἀϑιὰ] τοργθβοηίαθίνο οἵ ὨΞΞ: 

μον. ΧΧΥ͂. 9 ἡ ἡμέρα τοῦ ἱλασμοῦ. 
-- ΧΧΠ, 27 ἔ, ἡ ἡμέρα τοῦ ἐξιλασμοῦ. 

Νυμη. Υ. ὃ ὁ κριὸς τοῦ ἱλασμοῦ δι᾽ οὗ ἐξιλάσεται. 
-τ ΧΧΙΧ, 11 τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας τῆς ἐξιλάσεως. 

Εχοά. χχῖχ, 36 ἡ ἡμέρα τοῦ καθαρισμοῦ. 
γα. ΔΛ. Σ. Θ. ἐξίλασμοῦ. 
ΧΧΧ, 10 ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ καθαρισμοῦ. 
γαΐ. Α. ἐξιλασμοῦ. 

ΤΙΟ ὕνο τ ρβ ἀβοὰ 4150 ἢν ΝΘ: 
Χ]ν, 19 λήψεται ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ ἐξιλασμοῦ. 
Χ]Ϊν, 27 προσοίσουσιν ἱλασμόν. 

ΟὐμρΡ. Τοῖς, ΧἹϊ, 23 (ΛΑτμοβ νη, τς ἰδ ἃ ἴα8ο τοῃουίηρ οὗ ΠΟ δ, 

2 Μδος. 111.. 33 ποιουμένου τοῦ ἀρχιέρεως τὸν ἵλασμόν ({1Π|0 5λογβοο οἰονοά 
ἴον {ϊ|0 ΤΟΎ οὗ ἩΟΙοογ18). 

2 Μᾶδοο, Χἱϊ, 45 περὶ τῶν τεθνηκότων τὸν ἐξιλασμὸν ἐποιήσατο τῆς ἁμαρτίας 
ἀπολυθῆναι. 

ἴῃ "5, οχχίχ. (οχχχ.) 4 δῃᾺ 1)8η. ἰχ. 9 ἱλασμός (-οἱ) 18 βοᾷ ἴο ὑγαῃβὶαῦο 
ΠΠδΌ, 

Τὸ που δ ἃΛῸ ΔΙ ΝΥ 5. τιδοὰ ὩΡΒοΪ αὐ γ Ιου Δ δα ὐΐοι ἐο πιδιῖς {Π|0 
ῬΟΥΒΟῺ ἴο ΟΥ [Ὁ ΨΈΟΙ), ΟΥ̓ 110 οἴἴομοο ἴῸΥ τ 161χ ὑπὸ ῥγορὶϊα οι 15. ΟἸοτοι, 

7πὶ Εοοίυϑ. ΧΥἹ]. 12 ἐπλήθυνε (κύριος) τὸν ἐξιλασμὸν αὐτοῦ Π|0Ὸ ΒΟ 86 5 ὑπαῦ 

οὗ Ρ5. οχχίχ. 4 “του Ὁ} }1055. ΟὈΙῺΡ. ὁ. ΧΥ]. 11 ἐξιλασμοί. 

.«----ὦ 

ΤΊιο οογγοϑθροπάϊηρ νου ἱλάσκομαι ἰβ ἰοαμαὰ ὑνῖοο ἴῃ ὑπο Ν, Τὶ; Το οὗ 

(1) Ὑ18ιῖ ἐἰιο ἀκα, οἵ Ῥούβοι 8: πη] ἱλάσκομαι. 

[λικὸ χυ πὶ. 13 ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 

(2) ὙΠ} ὑἰὸ δοουϑ. οἵ ὑ{1|6 5ἰη, 

1. 11. 17 εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 

Ἰλάσκομαι 18 ΘΟΙΙΡΑΤΑΥΟΙΥ ΤᾺγΘ ἴῃ ὑΠ|0 ωχχ. [Ὁ ΟΟΟΌΥΒ ἃ5. ἃ ὑγδῃβί 0} 
ΟΥἽΞΞ: 

ᾳ) ὙΠ δόρυ, οὗ {Π|᾿ 0 βἴη, 
15, Ἰχὶν, 3 ἱλάσῃ τὰς ἀσεβείας. 

(2) ὙὙ1} ἀαύ, οἵ {}0 5ἴ:, 
Ῥ 8, Ιχχυ]]. 38 ἱλάσεται ταῖς ἁμαρτίαις. 
--- ΙΧΧΝ]], 38 ἱλάσθητι ταῖς ἀμ. 
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Τ0 ΟΟΟΌΥΒ 8180 ἃ8 ἃ ἐγαηϑ᾽ὐΐοῃ οὗ πῦρ [Ὁ ψ]ἰοἢ ἵλεως εἶναι 18 ΘΟΠΙΠΊΟΠΙΪΥ͂ 
1864 : 

()Ί ὙΠ (0 ἀαΐ. οὗὈ ρογβοη, 
4 (2) Κ. Υ. 18 ἱλάσεται [ἱλασθήσεται] τῷ δούλῳ. 

() ὙΠ ἰῃ9 ἀαὺ. οἵἩ {ΠΗ βίη, 
Ῥβ. χχῖὶν. 12 ἱλάσθητι τῇ ἁμαρτίᾳ. 

(3) ΑΡβοϊαύοι!γ, 
1,8}. 111. 42 οὐχ ἱλάσθης. , 
Ὅδῃ. ἰχ. 19 ἱλάσθητι. 

ἐξιλάσ- ΤῊΟ σομροιπηά ἐξιλάσκομαι, Μ]ιῖΟ]. ἴ5. ὑ}.0 ἀϑὰ] γορυγοβοιίανο οἵ ἽΞ3, 

τὰ ρι; 15. ἸΊΟΥΘ ΘΟΙΠΊοπ, ᾿11}}}8 15 Τουπᾷ 

(() ὙΠῸ} ὑπο δοσαβαύϊνο 

(α) οὗ {π6 οὐ]θοὺ οἸοδηδοὰ : 
Ἐχοῖ, ΧΙ]. 26 τὸ θυσιαστήριον. 
- χὶν, 18 τὸ ἅγιον. 
--- χἷν. 20 τὸν οἶκον. 

-- ΧΙ]. 20, 22 τὸ θυσιαστήριον (δ 37) 

(Ὁ) πα ΒρΟΟΙΔΙΝΥ͂ οὗ βίῃ, 
Ὦλλη. ΙΧ. 24 τοῦ ἐξιλάσασθαι ἀδικίας. 
ἸύροΙ α8, 11], 30 ἁμαρτίας. 

ΟοΡ. ΤΒ, ᾿χὶν. 4. 

Τὰ {π|8 οα80 ὑπο Β}])] οὐ (Ἰὸ πὸ οχρίανομ, ΔΌΟΙ 68, ΟΙΟΔ 808) ὨΊΔῪ Ὀ6 ΟἸΓΠΟΡ 

(α) ἀοά 
ἘροΙαβ. γν. 6 πλῆθος ἁμαρτιῶν. 

ΧΧΧΙ, (ΧΧΧΙν.) 23 οὐδὲ ἐν πλήθει θυσιῶν ἐξιλάσκεται 

ἁμαρτίας, 
ΟΥ̓ 

(Ὁ) {86 Ἰυμδη ἀροηῦ, 
ἘοοίαΒ. 111... 3 ὁ τιμῶν πατέρα ἐξιλάσεται ἁμαρτίας. 

ΧΧ, 28, ΧΧΥΠ, κ. 

50 αἷ80 {Π6 τνοσγὰ 15 Τυαπα ἴῃ ὑΠ0 ῬάΒΒΙγΟ, 

1 βαπι, 111. 14 εἰ ἐξιλασθήσεται ἡ ἀδικία.. ἐκ θυσίας (ΒΞ) 

Οομαρ. Ῥοῦῦ, χχὶ. ὃ ἐξιλασθήσεται αὐτοῖς τὸ αἷμα. 

(2) ὙΠ} περί π6η. 

(α) οἵ {πὸ ἴῃ: 
Ἐχ, χχχὶ!, 320, ὅσο, 
ΟΥ̓ 

(Ὁ) οὗ ὑπὸ Ῥούβοι βἰπηΐηρ, 

71μον. 1. 4. 
--- ἵν. 20, ὅν6, 

ΟομΡ. ΕοοΙαβ. χυΐ. 7 οὐκ ἐξιλάσατο περὶ τῶν ἀρχαίων γιγάντων. 

50 4180 τ ὑπέρ, 
ἘΖοῖκ. χὶν. 17. 

Τ|ι6 πογα 18 α͵80 ιιϑοὰ ΔΌΒΟΙαὐΘΙΥ, 
71ιογ. χυΐ. 17. Οὐρ. 1μ8πὰ. 111, 42; ΔΗ, ἰχ. 109. 
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(3) Ῥαββῖνο ψτ ἢ ἀπο, 

Ναμι. χχχνυ. 33 οὖκ ἐξιλασθήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τοῦ αἵματος. 

(4) Τ|ι δοοσιιβαίίγο οἵ {0 Ῥουβοη “ργορὶ υἰα οά᾽ 18 Τοχη ΟὨΪΥ, 
(θ. ΧΧΧΙΪ, 20 (ἼΒ3) ἐξιλάσομαι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν τοῖς 

δώροις ([ὉΓ ἐν ὁΟπῃ. 1ιοΥἱῦ. Υἱ, 37:1 Κα), 1]. 14). 

ΖοοΝι, Υἱῖ, 2 (2) ἐξιλασασθαι τὸν κύριον. 

Οοπιρ. ΟἸομ. σα (7. ἷ, 7 οἱ δὲ (0 ΝΊΠοΥ 68) μετανοήσαντες ἐπὶ τοῖς 
ἁμαρτήμασιν ἐξιλάσαντο τὸν θεὸν ἱκετεύσαντες. 

'ΓΏοδο. Θοηβίγαπου οη8 βύαῃμαἃ ΟἹ ΤΟΙ ΚΔΌ]Ο οοηίγαδὺ 10} ὑπο ΟἸΔΒβ10α] Οοπέγαβι 
αϑᾶρὸ ἴῃ ΜΠΐοΙν (Π|ὸ ἀοουϑ,. οὗὨἉ [πὸ ρούβοπ τορι ἰδοά ἰβ ΠΟ πουπιαὶ οοπβίγαο- οὗ ΒΙΌΠ1οαὶ 
λομ ἤὍ) ΗΠΟΠΔΟΥ ἀον γα 15; ἃ τἰϑᾶροὸ Ίο]κ Ὀτονὰ}}5 1ῃ Ῥαὐγ βΌ]0 ὙΥΥ ΓΘ Β, ΟἸδβαίοηὶ 

ΤΊΟΥ 5116 γν ὑμαῦ [Π6 βου!ρύθγα! οομοθρύϊοῃ οὗ ἱλάσκεσθαι 18 ποῦ ὑπαῦ οὗ πρᾳρο. 
ΒΡΡΘΆΒΙ ΠΡ ὉΠ0 ὙὙΠ0 18. ΔΗΡΤΥ, Ὑν10}} ἃ ῬΟΥΒΟΠΔΙ [60] ]ηρ, ἀραϊηδὺ {116 ΟἸΟΠΟΥ ; 
ναὺ οὗἁ αἰ ουίηρ πὸ Ἐπ γ οί ον οὗἩ ὑπαὺ ψ]ι ἢ το πὶῦ που ΟΟΟ,ΒΙΟΙ 5 ἃ πΟΟΘ68- 
ΒΑΤΥ͂ ΔΙ] πα 10, πα ἸΠ ΟΥΡΟΒΟΒ. ἂμ ἸΠΟΥῚ 016 ΟὈδίδοϊοι ὑο ΓΟ] ΜΒ ἶρΡ. ὅποι 
ῬὮΓΔΒΘΒ ἃ5 “ῬΥΟΡ᾿ὑϊαὐϊηρ (ἀοα’ ἀπ (ἀοὰ “θοίπρ γϑοομο! ]οα᾽ ἅγτὸ ἰογοῖσῃ ἴο {Π0 
Ἰαηρυλρο οὗ ὑπο Ν, 7. Μδῃ [5 τϑοοῃο θα (2 ΟὐΥ. ν. 18 {0 , Ἰλοιῃ, ν. 10 ἢ). 
ΤΊ ΙΘΙῸ 15. ἃ “ΧΟΡ Ιὐϊοη ἡ τὰ {116 τηαύίου οὗἨ {110 βἷῃ οὐ οὗ {Π|ὸ βίμποι, 177}1Ὸ 
Ιονο οἵ (ἀοάἥ ἰΒ {ἰὸ βάτο ὑπγοπρ]ιοαῦ; Ὀπύὺ Π0Ὸ “οαῃμοῦ᾽ ἴῃ νἱγίιο οὗἨ {18 ὙΘΥῪ 
Ναΐυγο ψ Ιοομιο ὑπὸ ἱπιρθηϊδοιῦ δινὰ Β᾽ 1]: Δα πλογοὸ μαι {Π18, ΗΟ ἐολῃ- 
πού’ ὑγοαῦ 81) ἃ8 1 10 ΟΥῸ ποῦ 51}. 

ΤΊ}15. ὈοΐΡ 80, ὑ}0 ἱλασμός, ΜΠΙΘῺ ἰδ 15. ΔΡΡΙΙοὰ ἴο {Π|ὁὸ βπηοῦ, 80 ἰο 
ΒΡ, πθυ 1808. 0.0. 515. [πὶ 0}}}18 τοβροοὺ ὑὸ Ἰάοα οὗ {10 οἤϊολοΥ οὗ 
Ομ γῖβῦ ΒΒ. ργορὶ αὐϊοι ΟΟΥΓΟΒΡΟΙ 8. 10} Ο0 ἀϑροοῦ οὗ ὑπὸ Τα] 6. Ρηγα80 
“ὼ). ΟΠ τυ ΤᾺῸ Ῥο]ίονοῦ θοἰρ' αἱ οα τυ] ΟΠ γϑὺ Θη 7075. ὑπῸ «!οΚϑι]ηρ, 
Ρυπγίηρ,, δούϊοῃ οὗ ΟἸ]γϑ 8 “ΒΙοοί, οἵ ὑδὸ υἱγύιιο οὔ ΗΪ8. 1,{{0 ἀπα 1) μθ},, 
υὐ Ηἰβ ἱἴ0 τπηλᾶθ ἀγα] }}16 [ῸΣ τπθὴ ὑπ γΟ θ]ι 1)680}}. 

Οομράτγο δ αἰ ϊομὰϊ πούθ ΟἩ 1. 9. 

«ααϊιομαί Νοία οι 1ϊ. 9. 

δύ 5011}Π ΑΒΘ ΌΠΊΟΒ πα {Π0 δούπ}} βἰαΐθ οὗ πηὰῃ δηά οἵἉ ἐ|π|6 γον] 18 Κπόνγῃ 
ὈΥ οχρουίομοο, ἤτοι Παὺ Μ͵Ὸ 566 ἀοαὺ ἃ8 Διὰ ἔτοηι ἸἰδύοΥΥ διὰ ἴγομπι Θ0Ὲ- 
ΒΟΪΟΌΒΏΘΒΒ. 

Ναύαγα ΠΥ “ἀγα ο88᾽ (οοΠΡ. Ο. 1. 5, ποῦο) 18. {116 ΒΡ]ΙΟΓῸ ἴῃ τ] 10} τηὰη Μαη ὉΥ 
ΔΌΪΔο5 (ΦοΠ χίΐ, 46; 1 Φόλ 11. 9 ἔως ἄρτι) ἀμ}] ἰὑ 8 ἀἰβρο!64. (Οομρ, ᾿δίαγο 1α 
Ζομη υἱΐϊ. 152; « Ῥοί, “ν ο; Ερῃ. νἱ. τώ; Οὐ]. 1. 13.) Τὐπάου ὁμ6 δϑρϑοὺ {18 ΠΗ εν 
ἀλγκηο 885 ̓ ὰ8 ψτοῦρὺ 18 ψοΥϊτ, αηαὰ {ΠῸ ΟΥἾΒ15 18 ραβϑὺ (0. 11. 11, ἐτύφλωσεν, 
ποΐθ). Ὁπιᾷου ἀπούμου ἀϑροοῦ ὑπο ῦῸ ΔΓ0 ὕϊη105. ὙΠ6ὴ {16 ἀΔΥκπο88. [118 
ΔΎΟ. ΟΥ̓ΘΡ πιο 1} ἃ ἐπι οἶκον σίοοτα (Το η χἰϊ, 35, ἵνα μὴ σκ. ὑ. καταλάβῃ). 
γιονοὰ ἥγοηι 8 αἰ ογοηῦ ροϊηὺ οὗ Βα ιὺ Ὁ},18 ἀν κο85 18 ἀοαῦ (  οἢ Υ. 24). 

ΤῊ ΐἷθ. ργοβθηὺ βύαίθ οὔ πιᾶῃ 18. ἀπ0 0 ἃ μι βύθυΐοιβ ἰηὐθγτιρύϊοη οὗ ὑ10 ΤῊ 8 βἰαὶθ 
Ὀἰνίηθ Ρίδῃ Μ ΐοΝ 18 πούϊοθα ΔΡΥΓᾺΡΟΥ (Φο μι 1, 5) πα ολπιο ΠΌΠπΙ Δπού] ον 00 τ Εχ- 
ογᾶθυ (ὁ. ἰΝ]. 8) ΤῈ ἴα ποὺ ἀὰθ [0 ἃ ΡΠΥ510Ά] ΟΥ̓ πιούα ἢ γ5ῖ6 8} ποοοβδβί ἐγ, δηα 18 Ὑτρε, ἼΩΙ 
ἔογοίση ὕο {Π6 ΘέΒΟΠΟΘ ΟΥ̓Δ. Α.5 ὑπο ὀγθαύιτο οὗ αοα πηλπ γγὰ8 πιδ 19 σοοα 
ποὺ ΦΌΒΟΙ αὐον Ὀαὺ τοϊαὐίνοῖγ. βίη Ππὰ8 ἀἰδβύαγ θα 18 πουμ18] ἀθυθιορπιθηῦ 
(ο, 1, 4). Νοιὐμίπρ Βονονοῦ ἰᾳ βαϊᾷ ὈΥ δύ Φοίη οὗ [Π0 ΕᾺΠ ; ΠΟΙ ἀ068 0 
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τηθηὐοη Αἄδηι (γοῦ ΘοΡ. ΔΡοο. χἰϊ. ο δὲ ; χχ. 2 ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος). Τ|}10 5[η 
οὗ Οαἷπ, (6 τιδληϊοβία οι οὗ 810 ἴῃ ἔ6 σϑα]ηὶ οἵ ᾿πΔὴ 110, ἀηα ποῦ [80 
81 οὗ Αἄδηι, 15 ὑγοαϊθᾳ 48 {116 Ἀγ μ ρα! βίη (ο. ἰΐ. 12). 

Μδη ἔα οὰ ΑΒ ἃ ΠΟΟΘΒΒΑΓΎῪ ΘΟΠΒΘΊΊΘΠΟΘ οὗ 15 βίαϊο, τηδη ἐλ ]64 οὗὨ ΕἰπηΒο ἴο ΡΆΪη 
ἰο 806 αοἄ. ᾳ, Κηον]οᾶρθο οὗ αοἀ ἴῃ ἐδ τᾶν οὗ παύασο (ΤΌ ἱ. το; σοιρ. 111. 3), ὑπουρὶ 

[10 "νὰϑ πού Ἰοἵξ απνϑ οα (Φόἢη ἱ, 4, 9). 
ΤῊΘ τηΐ8- ὕπάον {Π|080 οἰγοιπιϑίδῃμοοβ (το βοηὺ 1Π|8 ἕο 0 βᾶγο ὑ}ὸ που]ᾷ, αἰγὶ 
βίοη οὗ [80 ἴῃ {18 0}}6 Ἰηθάδιτο οὗ ΗΒ Ἰονο (Το νη ἐἰ], τ6 ἢ ; ο. ἵν. το)ἡ. Βαῦ {π9 οοιηΐῃρ᾽ 
ἜΠΕ ΝΝ οἵ ΟἸγῖβύ νᾶβ ἰῃ οὔοοῦ ἃ ἡπαρτηθηῦ, Βιοννίπρ ὕο ᾿ηθη πι μαὖ ὑΠΟΥ μαα ὈΘΟΟΙΏΘ 
τὴ ἰ (ΟΠη ἴχ. 39; οὐπρ, Λροῦ, ᾿ϊ|. 17 Ν᾿ ; ἴλικὸ ἢ. 34 ἢ). ΕῸγ {Π|ῸΥ σογο ποῦ 
δίγηβο, ποῦ ὑΠ|0 ῬΟΟΥ οὗ γοςορηϑίηρ {1.15 ἀἰϊνίθ τογοϊαϊίοη (“ἢ ΧΥ. 22, 24 ; 

γ. 36. Τὸ Μ1]}} ἴο γϑοορἶβο ἀοἄ δι ποὺ {Π|Ὲ ΘΑ ΔΟΙΥ ννἂΒ ψηϊπρ' (ΤΟ 
γ. 40; Υ]], 17; ΥΠΠ[ι'ι 44; χΙ. 48 ἔχει τὸν κρίνοντα ; ΟΟΙΗΡ. 11]. 18; νἱ. 67; 
ἶχ. 41). Τὸ χιδαϊ οϑύαίϊοῃ οὗ Ἰονὸ οα]] θα οὐ, ἃ5 ἃ ΠΟΟΘΟΑΒΑΥΎ ΘΟΠΒΟΘΊΘΙΟΟ, 
[Π6 ορροϑιὑΐοῃ οὗἁ 561 58])η 6885, αὐτοα (« 011} 111, το ἢ ; γἱ}. 7; χυ. 18 ἢν, 22 ἴ; 
ΧΥΪΙ. 14; ΘΟ. 6. 11. 9, 11; 111. 10, 15; ἰγ. 20). Βα {μῖ5. μαΐτοα νγὰβ ἰὴ 
ἀοβρὶϊο οὗ πλδι}5 τοῦϊ παΐαγο. Τὺ ἴα ὕγιο 50}} ἐπαῦ 1 16 νἹοϊαίοβ τλοχα] ἸΔῪΥ 
116 “1168, ἀῃᾷ “ἀσοοίνοα ἢ 80 1 {᾽ (ς, 1, 6, ὃ ; 11. 4, 22; ἷνγ. 20). 

ΤῊ δοίχ] ΤΤΠ086 ΒΟΥΟΙΆΪ ὑγα 5. ΘΟ ΠΟ ἰὼ ον ἃ ΒΌΙΚΙΠρ' ΥἹΟΥ͂ οὗἁὨ {116 ΤΆ ΟΡ 
βίδίθοί ἤμᾷ θονΟυ ]ΟΒΘΏΟΗ8 ΟὗἨ Ὠ8π (Ἢ ἢ Τοβθασ ρΘηβαη Ὁ) {6 15 πι146 ογ αοα : ΠῸ 
ἢ α΄ 5 ἼΠΔΡ]9 οὗ Ἰνπι50} ὑο αὐὐαΐπ ὑο Οοα : (ἀρὰ οἸαίμιιϑ 1}}8. Θομιοπυτοιοθ ψυῖ ἢ. {1|0 
ἐοηξναπία. δοῦν οὗ Πίνιιο ἰονο, Απὰ 1 18. πηοηῦ νου Πγ οὐἁἨἁ πούϊοο ὑμπαῦ δύ Φ08} 

ΒΙΠΔΡΙΥ ἀθοἸγ 68. {16 ὩΠ Πούϊο ἔλοῦβ ᾿ὼ ὑΠ|οἷγ 8010 ΒΟΙθιμηΥ. Ηθ βΠ6}}8 
0 αἀθβῖτο ο γόβοῖγο {πὸ αἰβοογβ. ν]ιΐο ι ̓ὸ ἀοοσμψτιιαΐοβ. [[6 ἸοανοΒ {Πθὴ 
[0 ἃ βίαϊο οἵ ἔν Κηον]οασο ἀπ ἸΔΓΡῸΡ ΠΠ0. 

Μδῃ ἴ8. ἴῃ ἀλη θ85. δ ἄσα!]}) (Φοἱλη Υ-. 24; ς, 111. 14Ὲ}Ὲ. Οα ὑ}) οὐ Ὁ 
546 ὑπὸ ὑσπο Πἰρ]ὺ 5] ποῦ! (1 0}1π 1. ς ; χὶϊ, 36; ὁ, 11. 8); ἀπὰ ΟΠ τἰϑὺ ΟΥΕΥΒ 
“ΗΙ5 ἤθβῃι [0 ὑπὸ 1Π{8 οὗ 16 τον] (ΦοΠη νἱ. κι), 

710 ψον]Ἱὰ “11οὐ ἰὰ ὑΠ|ὁὸ Ἐν] Ομθ᾽ (ο, ν᾿ 190). Οἷα {116 οὐ Υ 5146 “{}0 
Ῥγίμοο οὗ ὑδοὸ ψου]α᾿ 18 ἡπαροί δῃᾷὰ οἀδὺ οὐὖῦ (ΤΌ η ΧΙ. 31; ΧΥΪΕΤῚ ; ΘΟΠΊΌ. 
ΧΙ, 40 ; 6. ν. 4 ἡ νίκη ἡ νικήσασα). ΠἼΘΥΘ 15 ἃ Ἰναηλανι Μ01}} Υ Β1Οἷ. 15 ΓΟΒΡΟΠΒΙΌ]6 
δηα ὑπογοίοσο τη ὑμῶῦ 56η86 ὁ ἴγοο᾽ (Το η ν. 40 ; 11]. τὸ Ηἶ, ; γ. 17. Οι {Π|Ὸ 
Οὐμοῦ 5'40 ὑΠογ6 8. ἃ ΙΥηῸ0 Μ11 ν ΐο}} θγὸ οαμηοῦ οομοοῖνο ὑο θῸ ΠΗΔΙΥ͂ 
Ἱποιἴθοῦϊνο (ν]. 44 Πἶ, ὅς ; ν. 21) 

Τὴ ὅἰὸ ορομίπρ οἵἩἨ ὑἰὸ ἀΒροὶ, 40]1η 1. 12 ἢ, {656 οοηὐγαβίβ Πα ἃ οοη- 
ουτγοπὺ Δ γαίῃ. Οὐ {Π|0 οἵἱο 5ἰάο ὑπο μα μηδη δ᾽ θπιοηὖ 18 Β66Ὲ 1) ἔλαβον, 
πιστεύουσιν, γενέσθαι. ΟἿ {δππ6 οὐδοῦ 5140 ὑπ Ὠίνίπο οἰθηχθηῦ 18. βόθη ἴῃ 
ἐγεννήθησαν, ἔδωκεν ἐξουσίαν, τέκνα θεοῦΊΌ (ὉΠ. ΦΌΒΗ Υἱ, 27 ΐ, (ἐργάζεσθε, 
δώσει). 

ΤῊΘ νι 19 Τ]10 88 Π10 ΟἶΘα δββογίϊοῃ οἵ ὑγα 8 ἩΠΟἢ ἈΡΡΟΩΥ ἴο ὈῸ ἱπ ορροβὶι ΐοη 
οχίθηύ Οὗ οχίρῃ 8 (0 Οὐ Υ ρμαγὲβ οὗ {π0 τορίοη οὗ Π᾽νίπθ ἀμ Βυμηδῃ το] αὐΐοηϑθ. ΤΠΟΓΘ 
{1686 : , - . 
ἐοηξταρία, 18. 0110 ΔΌΒΟΪαὐΘ πηοββᾶρθ (ὉΠ χὶϊ, 48) ; Δηα γοῦ ΘΟΠΟΟΒΒΙΟΠΒ ἃΓΘ Ἰηδὰθ {Ππὺ 

6 ΠΥ ΘΙΩΌΥΔΟΘ 1ὑ Ἰ]ΟΥΘ ΤΟΔΑΪ]Υ (9 0} Υ. 34; ΘΟ ρ. ΥἹΪ}. 17). ΤΊΘΓΟ 18. ἃ 
στοὰ ἡ βοῖη ΟἸγβῦ Βρθα κα οὗ ἃ8. ΗΒ οσῖι (]ΟΠη χ. 27, 4); δπά γοὺ Ηο 
ΔΡΡΘαΪΒ ΘΘΏΘΥΑΙΠΙΥ ὕο 81}, ἴογ {00 ᾿ηδρθ οὗὨ ὑπἰγβῦ ΘΧΡΥΘΒΒ6Β ἃ ἈΠΊγΘΥΒᾺΙ πϑηΐ 
μι ΐοι ΟἸγβὺ ΔΙΟμῸ ὁδ 8} {187 (Φοἢη Υἱἱ, 27). Α πον Οἰγίμ ἰβ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ [ῸΡ 
{110 ρΡογοθρίίοη οὗ [Π6 Ὀϊνίπθ Κίηράοιῃ ἀπά θηύγαποα ἰηΐο ἰὺ (Τό 111. 3 81); 
δὰ τοὺ ὑπ γ6 8.6, 88 50}}} τὶ ποαῦ 1, ὑοβθ ἢο “81Ὸ οὗἁὨ [6 ἐγυ ̓ (ΠΤ οἱ. 
ΧΥΪΙ, 37), γ80 “ἀο {110 ὑγαῦι᾽ (Π}. 21}, ὙΠῸ τὸ “Ομ Πάτα οὗ ἀοἀ᾽ (χὶ, 52), 
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ἴῃ ραγὺ γ)1ὸ οΔη 866 ῬΟΥΠΔΡ5 ἩΏΘΓΘ {116 ΓΘΟΟΠΟΙ ἢ ὐϊοη οἵ ὑΠ686 βυαὐοπηθηίβ 
ὁΔἢ ὉΘ ἰουπα. Ιῃ ραγὺ ΠΟΥ ΠΏΔΙΠΥ ρὸ Ὀϑοὶς ὑο ἢ Γππἀληχου δα] ΔΗ 6518 
οὗ {π᾿ Πηϊ6 ἀπᾷ ἱπβηϊθ Ὀοΐοτο ὙΠ 16 ΟἿΣ ργθβοηῦ ρον ΥΚ 11]. 111ὸ ὑοδο ΐηρ; 
οἵ δύ Φοδη Βοῖρ5 ὰϑ ἴο 860 ὑπαὺ ἰὖ 15. ποι] ὑμαῦ Μὰ ᾿ο] ἃ ὑ1ὸ [Ὁ] Π688 οὗἉ {Π10 
ὑγαῦ}} 8 10 18 ργθβοηΐθα ᾧο τ|3 1} [ΧΡΉ ΟὨΥΒ. 

Αααἀινοναῖϊ Νοία οἡ 1ὶ. 13. 

δὲ Φοία Βροῦῖκϑ σο ρα Δ γον 1016 οὗὨἩ βιιθογάϊπαίο βρί για] ΒΟΥΤΟΓΒ ἰπ ΟΝ τοΐου- 
5. ΟΟΒΡῸΙ ἃπα Ερίβί]οβ. 10 πΝ ἰΒ ΓΥ ΟΥ̓ ΔΠΡῸ]8. 8. οϑβοιύϊα! ἰο ὑπο ν] 010 ΘΠ008 ἴο 
βύγαοίυγο οὗ ὑ0 ΔΡΟΟΘΆΪΥΡΒΟ, ψ Ποῖ ουηὐα 5. 4180 Θπαγαοίου βυϊο ΓΙ ΟΥ̓ΟΠΟΘ8 τὰ τὰ 
ἴο “ὕΠο0 βογροπὺ,, “{1|6 ποῖοι ϑϑυροηῦ,, “{1|0 ἀγαροι᾽ (χ]]. 3 1; ΧΗ, 2 ΕΣ ; οἵ κοοὰ 
ΧΥν], 13; ΧΧ, 2), “ΜΠῸ 18. ο4}10ἃ {110 1)ον}} ἀπὰ δαίαπ᾽ (χιῖ, 9); ΘΟΙΡΆΓΟ 4150. ἀμ ὁν}] ἴῃ 

ἶχ. 20 (τὰ δαιμόνια) ; χΥὶ, 14 (πν. δαιμονίων). 1λαὺ ἰηΐο {1680 ποίίοο νὸ ἀο 80 9911. 
ἢού ΠΟΥ͂ ᾿ΠαΌΪΓΘ, 

ΤῊΘ. ΟὨΪΥ͂ Υοίθγοηοα8. ὑ0 Πρ 615 ἴῃ ὑΠ0 (ΟΒΡΟΪ ἃΓῸ {ι ἱ. σῇ ; χχ. 12. (ν. (3) 
4, ΘΟ 08. Δῃ. ΟΑΥΙΥ ὑγα Ἰ0), Ὀαῦ 18 πὸ ραν οὗὨἨἁ Δ}0 ΟΥ̓ μα] ἰοχθ). ΤΊΟΥ 

᾽ν 20 γΐασο ἴῃ {}|0ὸ Ἰυἰβ0]08. Ιἢ ὑΠ|Ὸ (ΔΟΒΡΟ] “ ἀΘΠΟΒ᾽ ἀΓ6 ΟἾΪΥ Βροΐοι οὗ 
ὈΥ ὑπ {08 ΟΥ̓ ἴῃ αἰγοοῦ γοογοηοο 0 {Π|6}} ψογ 8 (ΥἹ], 20 . νὴ], 48 ΠΕ : χ. 20 
ἢ). 1 {Π|0 ἢγδῦ ορίβυ]θ ὁπρ γι ὑ5᾽ οὗὨἨ δα} γβῦ ἀγὸ ἀοϑου οι ἃ5 Πα ομ οἰ; 
2161} (6, ἱν. 2 ΕΣ ποῖΐο, 0). ᾿ 

Βα ὑΠ0Ὸ ποίΐοοϑ οὗἨ {16 ΤΟΡΓΟΒΟ ἐλ ὁ ΘΟΥΤΟΥ Οὐ 6.}] Δ16 οὗ ρτοαῦ ἴηι- ΤΉ ΕΠ 
γογίαηοο, {0 18 ΒμΌΚοη οἵ ἃ8 “{ἰιὸ 1)ον"}" (ὁ διάβολος Φ01} γΕ, 44, χἰΠ!ν 2; Ομ6. 
ὦ 1Π. 8, 10), ὕ}}6 ἴμ|50. Δοσιβοῦ (9 01} νἱ. 7οὸ ποίθ) ; " δαύαμ᾽ (ὁ Σατανᾶς Φοἢ 
ΧῚ], 27), ὕΠῸ ΔΑΨΟΥΒΑΥῪ (ΘΟ. ὁ κατήγωρ ; Λ’οΟΟ. χὶϊ, 10); “{Π|ὸ ΟΥἹ] οἱο᾽ 
(ὁ πονηρύς ΧΥΪ]. 15, ποίο ; 6. 11, 1.2 ἢν; 11.1.2; ν. 18 [.); “16 σΆ]οΥ οὗ {Π|5 (6116) 

ΜΟΥ] (ὁ ἄρχων τοῦ κύσμου τούτου «0]}} χΙΪ, 31 ; ΧΥΪ, 11; ὁ τοῦ κ. ἄρχ. Φο] 
χὶν. 20). 

ΟΥ̓ 18. οὐἱμῖπ πουμΐηρ 18. ΒρΘΟΙΔΠῪ δα, Βαῦ Θηοαρῖ 8. Ἰαϊᾷ ἀονπ ἐο Δ [ἅΠ|6η 
δχοίαιο {116 ποὐϊουι. οἵὗἨ ὑπο οοογἀϊπαιῦο οὐ φυβοϊαύο οὐ οὐσίπαὶ βοίπισβ, κουὰ ὈΘ1Π8’ 
πὰ 0011. 10 ψνὰ8. ΟΥΘΊΠΔΙΥ ροοά, ὑπὺ “Ἰὸ βίοοά ποὺ (011 ν]1]. 44. οὐκ 
ἔστηκεν, ἸΟΐ6) ἴῃ {πὸ ὑγαῦ!. 7118. 18. 41} πα ψὸ ἃγῸ σοποογηοὰ ἴο πον. 
ΕρΥ 080 γοϑῦ 16 ἈΡΡΟΑΙΒ “ΠΌμ {1|0 θαρΊ σ᾽ Οἢ {Π0 ΒΟΟ0η6 οἵ ]ιπΠμιλῃ 
ΔΟΙνΠΥ (ὁ, 111, 8). 1]108 [0 βύδῃ 5 1 Ορροβι οι ἰο ὑπ6 ΛΥογα (ο. 1, 1), δὰ 
ἤΘΔΠ ἕο ἐπ6 Τποαγηαΐο ὅσῃ (6, 11], 8 ποίθ ; Ψο ιν. 18 ἢ ; χίν. 30 [)). 7 άω, νιδ' 

πη 8 γϑϑροοῦ [ὸ 18. ἀἰγοοῦ Υ αὖ γαυϊαποθ ἢ} ΟἸ νυ δῦ ἴῃ 1118 οϑβϑηῦα! ΤῊς δηίΐα- 
οἰιαγδοίοσ, ΟἸιγιϑὺ 18" ἴἰὸ ὑγαι᾽ (Φ οἰ χὶν. 6) : {86 ἀον}]} ἰβ ἃ Ἰίὰν (  οἷνα νἱ]], 1 Π 
44: ΘΟ. 6. 1Ϊ. 22.) ΟἸγῖδυ 8. “ὑ6 ο᾽ ((ο]ιπ χὶν, 6): ὅΠιὸ ἀ6ν}} 18. ἃ ᾿ 
ΓΟ (9 0]η ΥἹΔ. 44; ΘΟ ρ. 6, 111. 15). 1 ΘΔΟΠ Οἢ86 ἃ ΡΟΥΒΟΠΆΙ 8}- 
ἱλροη δῦ 18 Βοῦ ΟΥΟΡ δραϊηδὺ ὑΠ6 ΔΒΟ]α 6 ἄρ. 1. το ϊαὐϊοη ἕο {110 το ν 
οὗἉ δ ϊηρ8, ἀηα ἴῃ ΓοΙαύϊοη [0 να πηαη [ΓΟ] 810: ἐπ ὑἢ}6 τορίοηβ οἵ ἐπουρ]ιύ, 
[6] πρ΄, δούϊοη ; {Π|0 ἀ60}} οοηδίούα 10} ὑΠ0 ὅθι οἵ (ἀοά. | 

ἘῸΓ ὑΠπ6 ργθβοηΐ, ἃ8 {Π6 0Π|10 ΕΠ ταϊον οὗ (μἰ8 πουα᾽ ἐμιρ! 108, ὑπ ἀον}} ἨΠΒ ΠΡ 
ΘΧΟΥοἶβοβ ἃ Ὑ1Δ6 1 ΠΌΘΠ6Θ. ΟΥ̓́Θ πιθῃ (6, 1ἰϊ. ὃ [ἴ ; Φο]η νὴ]. 44; Χ1]. 2, 27}. Αἰὰν γα Ἦ 
ΤΊΘΥ ΠΙΔΥ ῬΘΟΟΙῺΩΘ δ “ΒΟΠΒ,᾽ 8 “οἰ ἀγοπ᾽ (6, Εἰ}, το πούθ) ; {Π|60} ΧΔῪ ὈΘ “Οὗ τῃρῃ, 
᾿πι᾿ (6. 111. 8. Βα ὑπΠΟΥ ἃγὸ πϑύθὺ βαϊὰ ἰὸ ὃὉ6 “Ῥογῃ οἵ ἸιἾπη, ἃ8 ὑΠΟΥ̓ ΔΓΘ 
θογῃ οἵἩ ἀοά (6. ἰΪ. 29 ἅ..). Απά ἰῃ γοϊδέίοι ἰο ὑΠ6 ποῦκ οἵ ΟἸιγ δῦ ἢ 18 Αἰθὰν 

ΔΙγοδγ ΠΠΑΙῪ ἀοίοαίοα (ΝΠ χυΐ, τι; χίϊ, 31; χὶν, 30; 6. Υ. 4, 18). 1 τ χονῃ. 
ΤΟΙΙΔΙ 8 0 ΒΘΟΌΓΘ ὑδ6 ἔγαίϑ οὗ {Π6 Υἱοίουγ. 
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ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΥ̓ ΚΤ 90ΗΝ. 

Αααϊομπαῖ Νιοίθ οη 1ι. 17. 

ΤΊΙΘ πιαίη σοποθρύϊοη οὗὨ ογοδύϊοῃ Ὑ}}10}} 18 Ῥγοβοπὺ ἴῃ {116 τυτ  ἐἰηρ8 οὗ δύ 
011} 18. ΘΧΡΥΘΒβοα ὈῪ {ῃ6 ἤγβῦ ἠοίΐοο Μ]}10}} ἢ 6 τηδ]ζοΒ Οὗ 10: “αἰ ἐδέηρϑ σαι 
ἐπίο δοΐηρ (ἐγένετο) ἐφγομσῖν [πὸ ον 7 (Φολη 1, 3). ΤῊ βίαὐθιηθηῦ β6ὲ8 
δὶ ο ὑῃ6 ποίΐοῃβ οὗ δύογ πῃ] πηαύου ἀπ οὗ ἰμΠογθηὺ ον] 'π τη νοῦ. “ 1] ΘΓῸ 
8 ὙΠΟη’ {10 που] ὁ γὰϑ ποῖ" (Φο} πη χυὶὶ, κ, 24) ; δα, ὈΥ ἱπιρ]ϊοαϊίοη, 8}} 

1} 108 ἃ8. Π)} 49 Ψγ016 ΡΌΟἁ. 7110 ΔΡΌΠΟΥ οὗ {Π| ἡ ογὰ “ΠΟ ψγὰ8 (οα᾽ ἃραίη 
ΘΧΟΙ δ. Ὀοὺ᾿ {116 (ἀποβύϊο ἰάθὰ οἵ ἃ })διἱαγρο, ἃ Ο,αὐτοαῦον οὐβοη  }}}} ἱπί Υἱοῦ 
ἰο Ουὰ ; Δα {6 1ἄδα οὗ ἃ" ἃ βίγασῦ Μοποι]ιθίβη, ἰῃ νυ οἷ ὑΠΟΥΘ 8 0 ᾿ἰνί πα 

τοϊαυύϊΐοη Ὀούνθοη [ἢ οὐθαϊατο ἀπ ὑπ 6 ΟΥ̓ΟΔΙΟΥ ; ΓῸΥ ἃ8 4}} ἐπὶπρϑ οοῖμο Ἰηΐο 
θοΐηρ μγουρ ἢ" 1Π|0 οΥγἃ, 50 ὕΠΘῪ ἃγ0 βιρροτιοα “1η᾽ Πίμ (Φο πη 1. 3 ὁ γεγ. 
ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν ποῖο ; σοπιρ. Ὁ]. ἱ. 16 ἢ ; ΠΟ. 1. 3). Απὰ γοὺ πιοτὸ ὑπὸ 
180 οΟὗὨ {Π|0 ὑθῦπὶ ἐγένετο, “Θλ0 ἰπύο Ὀοίηςν,, ἃ5. αἰἰβυϊηρτ Βη0α ΠΌμΐ ἐκτίσθη 
“π6γ0 ογοαϊοα,, βυσρθθῦβ 0 ὑποπσ]ῦ ὑμαὺ Οτγολθίοι 18. 0 θὸ γοραγ θὰ 

(Δοοογ ϊπρ᾽ ὕ0 ΟἿ ΔΡΡΙΟΪΘΗΒ101) ἃ8 ἃ Ἰ8}}} {βία θη οὗἁὨ ἃ 1) }νἷη0 ἸΔῈ Οὗἁ ἸΟΥΟ, 
ΤῊ υ8 Ογολίϊοη (πάντα ἐγένετο δι’ αὐτοῦ) ΔΉ ΒΥ ΟΓΒ ὕ0 {Π6 Ἰπολγηπαθοη (ὁ λόγος 
σὰρξ ἐγένετο), ΑἸ] ὑπὸ υηξόϊαϊηρ, ἃηη ἰμ 0] ΐηρ οὗ δηϊίο οϊῃρ ὑο {Π|0 Ἰαϑὺ 
ΙΒΒᾺ6 1168 ἴῃ {Π|07 Τ] ἰηθηῦ οὗ 1118 ν0}}} ὙΥ ΠΟ 18 Ἰουθ. 

11ιὸ Ἰσγαρίίοη οὗἩ ἀλγΚηοδ5, Πουγουου, [85 αἰηάδγοι ἢ ΠΟΥῚΊΆ] ὈΓΟΡΎΟΒΒ οὗ 
{ῃ 6 ΘΟυ 86] οἵ αοἷ. Τ} 8 ἰϑ ΟὈυουΒ ἴῃ “ {πὸ σου] ἢ οι [8115 ψ᾿ΐὰ {ΠῸ 
ΓᾺΠΡῸ ΟὗἨ Π)Δ}}8 ΟὈδογνη ίοη. 1δαῦ 1 Βρὶζο οὗὨ {π6 νἱοϊαῦθοη οὐ {πὸ Ὀ νη ο 
ΟΥ̓ΟΥ ὈΥ δ ὑπο γῸ 5. 80}}} ἃ ΓΒ] λοπῦ οὗὨἨ ὑπ σου 86] οἵ (οα πῃ {0 ΜΟΥ], 
Τ]}18. 15. 8661) Ὠϊοβὲ αἰβυ Οὐ] Ὁ τὰ {Π|0ὸ γτοοογὰ οὗ {Π0 Πμογα δ νοτῖς, [ἢ {110 
ΔΟΘΟΠΙ ΡΒ} θΘηΐ οἵἁ {}}18 {Π6ΥΘ 18 ἃ 1} ̓ν 1} ὨΘΟΟΒΒΙΌΥ, ἃ ὁτηαδῦ᾽ Δηὰ ἃ " ολῃηποῦ᾽ 
ἷῃ ἰΠ0 ΥΘΡΥ͂ πᾶΐαγθ οὗἁ {ΠΠπρᾺ ; δηᾷ 4180 ἃ ΠΙΥῸ ΘαΊΘΠη06Θ 1ῃ {110 πη Ὁ] ἴῃς 
οὔ 105 γαγίβ, 

Τ)]5. Ὀίνίηθ “πηι (δεῖ) οχίοη 8. ὑο ἐπ τοϊαὐΐοη οὗ ἐΠ|0 ΒΌΓΘΡΠΙΠΠΘΥ ἴο 
Ουῖθῦ (1. 20); το 0 {1 Π] χοῦ οὐἩ {Ππ|ὸ νου οὗἩἨ Ἑαἀοἀ ἀυγηρ δὲ. Δ] οὐρα 
{ἴσιο (ἴχ. 4); ὕο ὑπὸ Ῥαββίουῃ ανὰ χα! αθίοῃ (111. 14; χὶϊ, 34); ὑο 06 1 51; 
ἀσαΐῃ (χχ. 9); 0 ἴΠ0 Θχϑοιζίοι οὗ ἃ ΜΊΔΟΥ Οὔοο (χ. 16) (οοαρ. ΔΡοο. 1. 1 ; 

γι 1; χΧχΧΙΐ, 6; ΧΡΪ], τὸ ; χχ. 3). 
Οπ ἴμο οὐμοῦ αηὰ {Πογ6 8 αἰδὸ ἃ “οδηποί,, ἃ ΤΟΥ], πα ποὺ ἃῃ 

οχίθγηδὶ ΟΥ̓ Δ ΒΙΓΆΥΥ, ΠῚ ΡΟΒΒΙ ΟΠ ΠΥ πὶ 10. ΤῊ8Β ἀθἤποβ, ψν ἢ}]0 ἰὑ ἀΟοᾺ 

ποῦ Ππλίύ, ὑη6 Δοίίοῃ οὗἉ {ΠῸ ὅοη : ν. 10, 30 (ΟΟΠ}0. ΔΙΆ Κ Υἱ. 5). Απα 80 4180 [Ὁ 
ἤχοβ {Π|ὸ Θομἰ οη8 οἵἨ ἀἰβο Ὀ] ΟΠ ρ (111. κι; Υἱ. 44, ὅς ; ΥἹἱῖ, 34, 236; νἱϊ]. 21 ἴ,; 
ΘΟΙΏΡ. χἰϊ!. 23, 36); οὗ υπαογβίληαιπρ (111... 3; ν}},ν 43 ἢ; χὶγ. 17); οὔ 10} 
(ΧΙ. 309; ΘΟΙΏΡ. ν. 44); οὗ ἔρι  {Ἀ]}}088 (ΧΥ. 4 1); οὗἨ Ργόυγοββ (χυ]. 12); οἵ 

ομαγοίου (1 Ψοί 11}. 9). 
ΤΊΏΘΘΟ ἸΘΥΙῺΒ (( πιυϑύ,᾿ ὁ οΔπηοὐ᾽) ἸΔΥ ΟΡΘπ ὑ86 σΟΠ ἀ {08 (80 ἰο 8ροδῖκ) οὗ 

{πο Ππογὰδ 6, Ἴπο 1)ν᾽ πο βααῦθηοο ἴῃ ὑπ 0 οουγ89 οὗ [08 ονθηΐβ 18. ΠΟ 1688 
ΑἸΒΌ ΠΟΌΪ πηαγκοα ὈΥ ὑπ ἴογηι “ ουγ.᾽ 1116 ΟΥ̓Β6Β. ΟΥ̓ 0ῃ6 τη Π οβιδ ἢ οὗ 
{πὸ Πιογὰ ἀγὸ ἃὐβοϊα εἰν ἄχϑα ἱπ {{π|0 (Ϊ. 4 ; σοηρ, χὶ, ο ; ἰχ. 4. ΤῊ] ἐπ 5 
ΠΟΙ ΘΟΠ168 ΗΠ 8. ΘΠΘΙ 68. ἈΓΟ. ΡΟΥΘΙΪΟ58 (Υ]1, 30; νἱ]. 2.) ὙΠΘη 1 ᾿ὰ8 
ὁ0η10 Ηο γδουσηΐβθ8 ἰ(8 διἰνοπύ (χίΐ. 27 ; ΧΥΪΐ. 1); δῃηᾷ ἰδ ἰβ δρροϊηιϊοα νυὴοι 

ἃ ΥἹΟΥ͂ (0 ὑῃ6 ἰββιιθ ὑο ψ οι ἰὐ Ἰοϑιὶβ (χἰ]. 23 ; ΧΙ, 1 ἵνα), 



ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΕΡΙΒΤΙῈ ΟΥ̓ ϑ ΚΤ 5900ΗΝ. ὃο 

ΟὈΠΙΡΑΥΘ ἷν. 21, 23; Υ. 25, 28; 1 Φοἤη ἰΐ. 18 ; Λρού. χίν. 7,1ς (ὥρα); 
“ἢ ὴ Υἱ]. 6, 8 (καιρός); ΕΡἢ), 1. 10 τὸ πλήρωμα τῶν καιρῶν ; 6]. ἱγ. 4 τὸ 
πλήρωμα τοῦ χρόνον. 

ὕπάον 5. βᾶηι0 ἀϑρθοῦ {πὸ ὁ“ οσκβ᾽ οὗὨ ὑΠ0 μογὰ ἃγο βαϊὰ ἔο ἤδγθ θη ΤῊ 16 οἵ 
ἐσίνοπ᾽ ἰο Ηἰπι (γ. 36; χνυὶϊ. 4. 116 οἰγοαμηβίδμοοβ ΜΓ ἰδ Γαχαΐβηθ ΟμγΙδῦ, 
Οσσαϑίοῃ ἴοΥ {π6ηὶ ἃ1Ὸ βιιθῦν ὕ0 δον 1ὐο {110 ΒΟ Π6η16 ΟΥ̓ ῬγΓΟΥ ΘΠΟΘ (Ϊχ. 3 

ἵνα ; Χὶ. 4 ἵνα ἔνθῃ ὉΠ Ο]ΘΓ ΜγᾺ8 ἃ ΠΘΟΟΒΘΙΥ͂ ἴῃ τοσαγαὰ οὗὨἨ {110 ΠΙΒΟΟΥΥ οὗ 
1} πα (χὶΐ. 48; ΧΙ, 18. χν, 25 ; ΧΥΪ. 12)ὲ.. 718. Ὀοΐηρ' 580, ΟΠ γἰϑὺ ΚΗΘ 
4}} “010 (ὨηοΒ ὑΠαῦ 6 ΥΘ σοπλΐηρ ἀροῖ ἨΠ λ᾿ (ΧΥἸ. 4; ΘΟ. Χ ΙΝ. 1, 11 ; ΥἱἹ. 
64; σΟμὨ}}0. ΧΥ]]. 9, 32), 116 Ἰαἰὰ ἀονῃ 1118 16 ὁ ᾿π ογάου ὑὺ ἤακο 10 ρα; 

(χ. 17). ΤΊ γᾶ Ηἰ5 ΕΔΟΠ ΘΒ. Μ}}}, 
ΤΠ6 σι 0]0 116 οὗ ΟΠ Υἰϑὺ νγαϑ ὑΠππ5 ἃ “ΓἸΠΙ οὐ," “ἃ Ὀγϊσίησ ἰο ἃ ρογοοῦ 

ΔΟΘΟΙΙ 8] )οηὐ ᾽ οὗ ἃ}} ἐαῦ Δα θοοη Βμαάονοα ἔογα]ι οὐ θοσιμ 1, 
7116 βαιὴο Πνιηο Ἀρροϊηηοηὺ 15 οχυθμἀοα ἴο ἔἰιο ἀἰϊδοῖρ!ιθ οἵ 6 ΟἸγαγοὶ,, αμᾷ πὸ 

ΤΊ6 ΟΧὑγ ΒΥ οὗἁἨ ραγβθοιϊοι 15 ρατὺ οἵ ὑΠπ0 τονοϊαὐίοι οὗ {Π|0 ὁύπ 80] οἵὁἩ αοα {0 οὗ {116 
(] ἢ χΥ]. 2 ἵνα, ποθ), ἃ8. οὐ ννὰϑ {Ππ|Ὸ 1] τὸ οἵ ι ἀἸβο 16 .. αὖ ὑΠ| 0 μὰς ΗΝ 

Μαβίουβ βιυίουίησ (Φ0}}} χνὶ. 32 ἵνα, ηοΐ6). ΤΊ]ιο Οἱ οὗἁἨ 1ὸ ΟΠ αγο]ι ΠᾺ8 ἃ ἬΝ ̓ ος 
ΤΘῺ] ΟΟΥΤΟΒΡΟηἄσοποθ Ὶ ἢ} ὅλο ὈΙν ἢ οὗ {86 τϑὰπ (} 0} χυΐϊ. 21 ΠΝ, Λα ἴῃ 

{110 ΜΟΥ ΟὗὨ Β0Υν]00 ὑπογὸ 18. δὴ Δρροϊμηὐοά αἰβογθιοθ οὗ διποίίομ τ ῖ0}} ἃ 
ΘοΙμη0ῖ ομὰ (Φ ον ἴν. 36 1 

Το ΕΠ ἴ0 οὗ ΟἸ ιν δῦ δηκὶ {πη 110 οὗ ὑπο ΟἸλατοῖι, ἃ8 ρτοβοηύρα Ὀγ δύ Ζό η, ἔπ. Α ἴσο 
ὈσΘονο ΤΟΥ] ὑ01}8. ΟΥἨ ἃ ρογίθοῦ ογάθυ θυθὴ ἴῃ ὑΠ6 αἰβουάοῦ οὐ ὕ1ὸ που] μϑῦατθ 
᾿γτησ 680} {116 Βαγῆιοο οὐὨἨἁ ἐιΐπρβ8, ἀπ γο]οᾶ ὈῪ 80 Πουΐησ ἀπ ὈΥ {ΠΠ|0 ἀρ ΗΝ 
ΜΟΥ ΚΙ ΡΒ. ΟὗἨ 6Υ]}}. [1 Ὅ0Ὸ 86 ΜᾺ 110 Β661η5 [0 ἱπάϊοαϊο ὑπαῦ ὈθΙοΥν {116 ἈΤΘΡΟΣΣ 
ὑγλῃ 8] ΟΥῪ ΔΡΡΟΔΥΔΘΟΒ ΟΥὗἨ πὕατῸ {ΠΟ γῸ 15 ὉΠπῶῦ νΠ 16} 18. Πίνιο ἀπα ΔΌΙ ἑν, 
“7116 τοογία μαβϑοιν αἰδαλ} (παράγεται) αὐὦ ἐμ οοίγο ἐμογοο " (1 Φολιὴ 1, 
17, 8), δῦ αὖ ὑ10 βαιιο ἰθηο Ἰιὸ Ἰοοϊκ ἃ [ὉΓ ἃ ΠΟῪ Πιοᾶνοιι αἰ ἃ ΠΟῪ ΟΡ] 

(Αρου. χχὶ. 1} 
Ηο τοροορηἶθθοα χτοϑῦ ΒΒ ΆΓΡΙΥ {Π|0 ἀἰβογθηοο Ὀούμνοοῃ {1|ὸ παύιγα] ἃηὰ {110 

ἀηηδύθγα! ἴῃ Πα γὸ 6081} Ναύαγο ἃ8. ἃ 010, δηὰ βὰν ἴπ ὑ{π|ὸ οοιμ οὗ 
αθϑιγυοίίοη οὗ 6 πηηδξιγαὶ, {ΠῸ χοϑίογαϊοη οἵ Ναύαγο, [Πὲ {118 ρυβ᾽ 10} 
Ἰιο βίη 15. Αἰ1κὸ γϑιιονοὰ ἔγομν ὑΠ6 ΗΟ]]οιο ουΒ ἢ} οὗ παΐαγο πὰ το {110 
(ποία ἀρρτααύίοη οὗἨ μαῦαγο. (Οὐμρ. Πα ονθοοκ, Δολνὺ. α. ΑΙ ροσὶ, 1, 
570 [) 

αἀακϊίομαι ΝΙοία ον ᾿ι. 18. 

ΤΠ ογοηὐ οἸοποηϑ οη ογθιὶ ἰπΐο {110 σοποορύϊοι. οὗὨ “ΔΗ ἢ γϑὺ ἡ 1 ΘΑΡῚΥ ἘΠοπιοηΐν 
Ῥαῦγίβυϊα Πἰρογαύαγο, ΟΥ̓ ὑπο80 ἐΐπθ οἰ Ὁ πότο θαι. νἱΐ. 7 8. Μανί, χχίν, [π {16 ὁοη- 
23; 2 ΤΊ,688. 1ἷ, 3 Ὁ ; Λρὸος, χΙ]. ἐὐ τη μὰ 

Βαῦ {Π|ὸ δϑροοῦϑ. τον ἡ ἴον {Π0 ορροβίησ ῬΟΨΟΥ 18. Ῥγοβοηθα ὈΥ̓͂ δύ ον. 
Ῥαὰὶ πὰ δύ Φόμη (ΕἸ 5018) ατὸ ἀἰβυύϊμοῦ. 1116 μονγαϊ θαγο ἰῃ δῦ ΓΔ] 15 θαδοά 

1 ΤΏο τι86 οὗ {Π6 ὑτο ψοσβ πληρόω, (0) τελειῶσαι 
τελειόω ἰ5Β. νου Ββἰυαν: ἦν. 34. τελ. αὐτοῦ τὸ ἔργον ; Υ. 30 τὰ 

(α) πληρῶσαι ἔργα ἃ δεδ. ἵνα τελ. ; χΥ]ΐ, 4 τὸ ἔργον 
ΥἹΣ, 8 ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται. τελ, ὃ δέδωκάς μοι. 
ΟΥ̓ ΗΟΙ͂Υ δουϊρύτπτο δηᾷ Ὠινίηθ νοσ 5: Οἵ Ηοὶγ ϑουρύμπτγθ: χῖχ, 28 ἵνα τελ. ἡ 

ἵνα πληρωθῇ χὶϊ, 48; Χἰϊ!, 18; χν. 25; γρ. ΟὈΙΩΡ. τετέλεσται, χὶχ. 28, 30; ἅμα 
ΧΥΙΪ. 12; ΧΡ]. 32; ΧΙΧ, 2.326. Οὐ Ρ. Δροῦ. Χ. 7. 
Αροο, Υἱ. 11. 



90 

ἸΠΕΝΙΌΒ. 

ΟΕΒΙΘΕΝ. 

ΓΜΕΤΟΙ,- 
ΤΑΝ. 

Τα Ϊαδι. 

Λυ 15. 

Τῇ 4ρο- 
ἕσαἰγδ8ο. 

ΤῊΝ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΠΤΙῈ ΟἿ ΗΤ 90ΗΝ, 

ὁ. ὑῃαὺ οἵὗἨ 810] πὰ θγθβοη δ ἃ βίησὶθ διάνουθα τυ οἰαἰπιΐησ ΡΟΥβοηΔὶ τγοῦ- 
Β.ρ, τ }}}16 δύ Ψ 01] η ἀν }]5 ἀροῖ {Π6 βρ γἰδαα! ο]οπιθηῦ ἴῃ 8 οἰ αἰπιβ, δηᾶ [8.0 

ΒΡ᾿Υ1ὕᾺ] [Ὁ]Β6 μον νϊοἢ σαγθ ἷηι {πὸ Βοιῃ λπο6 οὗἁ βυγθηρ. 

ΤΕ ΝυΒ, {Π|0 ον] οϑὺ τ υϊ θοῦ χ1ιὸ ὑγθαίβ οὐἉ {}16 β)] οὐ ἰῃ ἀούα!!, ΘΟ Π} ΟἿ 68 
{6 πᾶπιο οὗ ΛΔπὐο γίϑὺ τ ἢ} ὑὸ ἀοβουρυϊοη ἴῃ 2 ΤΊΙΘ85, 11, 32 ᾿Ξ δηα {ἢ 
οὐσηδίθ ῬαΒθαΡῸΘ ἰῃ 1) Δηἴ0}, δὺ Μαῤύον δα ὑῃ0 ΔΛΡΟΟΆΪΥΡΒ0 ([τθῃ, 
γ. 2:5 {Ὁ 

ΟἸΕΜΕΝΤ ΟΕ. ΑἸΜΒΧΑΝΌΒΙΛ 8. 5 ̓ ϑηῦ οἡ ΑἸ οι γῖβῦ. Βι ὑἰπ6 ὑθδοϊιῖησ οἡ 
Δα τεῦ αὐξγμοιοα ὑπ αὐδοηύίοι οὗἩ ΟἜτβῦϑ, ὑποπρῖι Οὐσϑη 88 ὑμαῦ ο μὰ 

ποὺ τολὰ ψἢαῦ νὴ βαϊα οὔ πὶ ὈΥ Ἰλαπίο! οὐ ΔῈ] (ο. Οεἶϑ. νι. 45). [ἢ ΤΘΡΪΥ͂ 
ἰο ΟοἸδιι8 ΟΒΙΟΘῈΝ ΧΡ] αἷμα. [118 οὐσῃ υἱονν, νοι 5. Ὀν1ΘΠῪ ὑαὺ ὑΠ6 ὅοι οὗ 
(ἀοά ἀηα ὑπ 80ὴ οὗἉ {Π|6 οΥἹ] οπ6, οὗ δαύψῃ, οὐ {πὸ ἀον!], αἰδηα αὖ {Π|ὸ ορροϑὶθ 
ῬΟΪΟ5 οὗἩ Ππιπ !ν, μγοβοιεϊηρ' ἴῃ αἰγθοὺ ορροβιυϊοη {116 σἀρΔΟΙΟΥ οὗἨ πιὰῃ [ῸΓ 
Βοοά πᾷ [ὉΡ 6011, ΕἸβοσιονο ΟΥὐσοι ἄγανα οὐ αὖ Ἰομού ἢ σοι ραν βοη οὗ 

ΟἸνῖϑὺ πὰ Απρϊοϊ γέ, ΑἹ] {Ππαὖὸ ΟἸτϑῦ ἴᾳ. 1π τοι! γ ΑΠθ Ομ γὶδὺ ΟἸΟΥΒ ἴῃ 
156 ΔρΡΡδαγαποο (Οὐηληλ. 567. ἴω, λ7αϊ, ὃ 27); δ 5ὸ ἃ1}} ἔλ|80. Ὀολο δ 
ΜΠ ΟἿ. ΔΑΒΆΙΏΘΑ {Π|  στΐδα οὗ {γππ{ΠΔ,) Δ ομ σ᾽ ΠΟΡΘΌο5. ἀπὰ ονθ θὴρ; ΠΘΑΡΠΟΊ), 

δ 1ὰ ΒΟ] ποπαθ ὁ ΔΉ ΟΠ γ κυ (εἴ, ὃ 47). 
ΤΈΒΡΌΝΤΑΝ ΒΡΘΆΚΒ ΒΟΥΟΓᾺΪ {ϊπιο8. οἵ ΑΘ γϑῦ δη4 ΑἸ ΙΟ} γἸπύ8, 

(πους; 2 ΤΊ ΙΟ 35. 1,2. Π6 τυνί τοι “λοηιο “οἰ γεγο} ἐΐωυ, ἸῺ οϑὺ, γε οὐ ἰϑει6᾽ ((6 
1ὲρ8. σαΥ Ηἶδ, 24.; οἵ, 37). Λραΐπ γοϊουγῖησ ἰὸ Μάϊ, χχὶν, 24, [10 ὩΒΙκα ἡ" χαὶ 
ῬΒΘΙΔΟΡΥΟ ] οὗαΣ παὐ ηἰπὶ ΓΑ ρυο ἀ]Ἰοα ον ἢ απ Ῥϑοι ΡΟ Β00}} ΗΪδ᾽ Δα] οΥὶ 
ΘΥ̓ΔΠΘῸΙ ΖΑ ΟΥΌΒ 7 αι δηὐο Υ β0} πἰαὶ ΟἸΙΥ ϑ01 ΤΟ 01}105 1 (δ ργισβο». ἤρον, 4). 
Αμπάὰ ἀρεΐῃ 1ὴ τοίογοπσο (0 1 «08 11, 18 6 ΨΥΙΘΑ : 1ῃ Ομ βύο᾽ Βιιλ, ΟΟΝ 
ΠἸΔΧΊΏ)Ο ΔῊ ΟΠ υἰϑύος γοολῦ φαΐ ΟΠνύπμν ποραγομῦ ἴῃ ΘΆΓΠΘ γΘΗἾΒ56, οὐ αυ 
ΠΟ Ρα αγοηῦ «[σϑιηὶ οβθὸ ΔἸ απ ὁ]. Ππ4 Μαγοίοι, μος Εθρίοι γιπάϊοανι 

(ἰὰ, 33). : 
Ο πὸ [οαύπγο ἱπ ὑΠὸ οοποορύϊοι οὐὁἨ ΛΟ ταῦ οποὺ ποὺ ὑ0 06 ονου]οοϊτοά, 

ἤυθϑῦ ἃ8. Μυβὸβ νὰβ ὑπ γρὸ οὗ ὕπο ΟἸιγῖϑὺ ἴῃ 1Π5. ῬΥΘΡΠΟὕΣΟ ΟΠΆΥΔΟΙΘΥ, 
Βάϊδαπι, “116 δι ϊ- ΜΌΒΘ 5, τνὰ8. οσαγἀοα ἃ8 ἃ ὕΥ}00 οὗἨ ὑ0 ΑἸ] οἢγϑὺ. ΤΊ} 

ΟΧΡΙΑἰ 8. {πὸ οηϊρσιηαῦϊο ΤΟΥ μ00 5. ἴῃ ΑΡΟΟ, 1ἴ, 14. (0); Φ1ὼ9 11; 2 οὕ, 

11, 1. 
Τῃ Ἰαΐο Ἰλλθἰπΐο ἐσ ΟΝ. ἃ. ΔῈ Ογϑὺ (ΛΔυλ ας, ΑὙΤΆ] Ο 8) 8 

γοργοβοηύοα ἃ5. ΚΠ πη ὅΠ6 Μοββία οὗ ὑΠ0 βίοοκ οὗ Ερθγαίι, δα {Πθὴ 
ἢ ΠΟ] Βα. ὈΥ {Π|0 ΔΜ οββίαϊ οὐὁἨ {Π|ὸ βίροὶς οὗ Ἰλαγἃ (αγρν οὴ. 18, χὶ, 4; 
ΘΟ}. 2 1 ἼθΆ5, 11. 8). 

ΤΠῊ6 ΤΡ β6105 ὑο ὑπὸ ϑϑυοα ΟΠ ΓΟ ο5. ΤΟΥ ἃ ΘΟ ΠΟΙ ΑΥΥ οἷ {Π6 ἄρα οὗ 
{110 ΠΙΔΗΥ͂ Δη ΟΠ} Υἰβύπ. 

ΑΡος, 11, 2 (ΕΡ],θβι18) τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους. 1, 6 τὰ ἔργα 
τῶν Νικολαιτῶν. 

11, 9 (δηλγυη) τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι. 

11. 13 (Ρογρδπιαπι) ὅπου ὁ θρύνος τοῦ Σατανᾶ. 14 τὴν διδαχὴν Βαλαάμ. 
15 τὴν διδαχὴν Νικολαιτῶν. 

Ἷ, 20 (ΤἸιγα τ) Ἰεζέβελ, ἡ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν. 24 τὰ βαθέα τοῦ 
Σατανᾶ (οὗ 1 (ΟΥ, 1]. 10). 

1ϊ. 3 (ΘΔ 18) μνημόνευε πώς εἴληφας καὶ ἤκουσας καὶ τήρει. 
ἢ, 8. ἢ (ΡΠ Δα ΘΙρΡ 8) τῆς συναγωγῆς τοῦ Σιτανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς 

Ἰουδαίους εἶναι. 



ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΥ̓ ΑΤ 90ΗΝ. 

ΔΑααϊίοπαῖ Νοίθ οἡ, τ... 20. 

ΤΉΟΥΟ ἴθ ἃ τοιμαυϊκα 6 ναυϊοὺυ οὗἩ τοαίπρϑ ἴῃ {80 Ιαϑὺ πογὰβ οἵἨἁ ὠἰἢ15 
ΥΟΥΒΘ: 

(1) καὶ οἴδατε πάντα 
ΛΟ ΜΗ͂Ν πϑβ 
Μορὴ Ὑυ]ρ. 

Το ἰγυῖας τολβ πάντα ῬὈαὺ ἐγ αὐοβ Ὁ ἃ8 1 Ὁ ΓΘ πϊαβο. (αγιεἶ  μιοιο 
ΟΥΟΥΨ ἨιαΉ). 

(2) καὶ οἴδατε (-αι δ) πάντες δὶ 0. 

ἩβΥο]. ῬΥΟΒΌ, (5600, γ11) ἐη). ον, 1, κα Πἶ Προ .Ρ, 6». χσπι. Ρ. 796) Εἰ 
γο8 Ὁπούϊοποιῃ Δ οὐΐβ ἃ βαηοίο οὐ 80 018. ΟΠ ΠΟΒ. 

(3) οἴδατε πάντες [5 ΤΊ] Οὗ. 

ΤῊὴΟ γομπάουϊηρ ψ]Οἢ 15. σίνοη τὶν που ναυϊαὐΐοη ἴῃ ἐπὸ Πἰβοσισβος οὗ 

Απρυβύϊπθ (Δ 106.) οὐ ἐρδὶ φοϊὶξ τηαρ  οϑιἑ δἰ ολῃ ΠΑΥΑΙΥ 6 σογγθοῦ. 

ΗΠ 5 οομμηηθηῦ Βιιροδίβ πάντες ἢ πὴ ππούϊοποιῃ (ΠΥ ϑυ 1 ἀἰϊοὶῦ ομ68. ααὶ 
Πα Ὀθηὐ ΘΟΡΊΟΒΟΘΓΟ Τ]Δ]08 Οὺ ὈΟΠΟΒ; Π66 ΟΡτ18 οϑβθ αὖ ἀοοοιλῃίαγ ααΐδ ᾿ρ8ῶ 
πηοίϊο ἀοοοὺ 605. 

Το μαδίη ὑγὰπϑ]αὐΐοη οὗ ΤΓΘΏΦΟΊΒ, ἴῃ ἃ Ομ τοι φποίαὐϊοη οἵ τϑ. 18---29, 

ΟὨλἾ 8. Ὁ. 20 Δα μᾶτύ οὗὨ Ὁ. 21: ...Β04 πὖ τηλη ϑϑῥαγοηίαν αποπΐδην ΠῸΠ ϑιπῦ 
ΟΧ ΟΡ 18. Οὐρηιοβοῖΐο ΘΥΡῸ απο ΐδγη ΟΥΉΠΟ ποπἀοίπι Θχ γα ποῦμ οϑὺ οὗ 
ΠΟῊ οϑὺ ἀο γογιαΐθ.,. (ἠΪἷ8 οϑῦ ᾿Ἰποθαχ.. (Ἰτοη, 1, 6, 4) 

Τ1|.6 ΘοιὈἰ μΔΓΙΟΠ ἴῸΥ πάντες δὲ }}}" οΟ 716). 15 ὙΟΥῪ βγοηρ . ἀηὰ {Π Β!ουίοῦ 
τοδάϊηρ πὶ ςποὰῦ καί ΓΘΔΟῚΥ χρη ᾿ιονν ὑδο Οὐ ΟΥΒ ἄγοβο, ὙΥ θη ὁποοὸ {πὸ 
σοπποχίοῃ οὗ οἴδατε 1 τὴν ἀλήθειαν νὰ Ἰοπῦ, {Π6 ἰῃηβογέϊοη οὗἁἨ καί πᾶ {πο 

ΟΠΔΠΡῸ οὗ πάντες 0 πάντα ὙᾺΒ Δ] πηοϑῦ 1π6 νυ] 016, ΟΒΡΘΟΙ]]ν ψν θ]ν ἐ]ι0 ὃ}- 

Ῥαγθηὐ ῬΆΥΏ]10] ἴῃ θ. 27 περὶ πάντων. 
ΤΊΙΟ ΟσΟΌΤΓΘΠΟΘ οὗ 9 (ΟΔηλὈΥ, ἰτηἷν, 1 10γ, Κ ΚΕ, νἱ, 4) ἴπ {110 ΒΠ18}} ρτοὰρ οὗ 

ΔΕ ΠΟΥ 165. τ 160}. πᾶν Ὀγοβογνοὰ ὕΠ0 τηϑΐη οἰθιηθῦ ΟΥ̓ 6 ὑχαθ γολϊην 
ὨΔΥ͂ ΒΟΥΥΘ 88 8 ΘΧΟΙΒΟ [ῸΓ αἸγΟΟὐηρ αὐὐοαύΐοι ὑο ὑ]ιαῦ ΓΘΙΔΥΚΑΌΪΟ ΜΒ, 
ψ οἷν 8 ὈσόΘ πη Βύγ ΠΡ ΟΪΥ ον] κοί, 

Τὸ να Ῥοϊμΐοά οὐὖ ὈΥ͂ ΤΓΟτΑοὴ πα ΔΙΆγΘἢ ὑΠπαῦ {Π|8 ΜΒ 8 ὑϊπαῦ τιαγκοα 
ιγ΄ ἴῃ δορμοηδ᾽ φαἰ θη οὗ 1550; δια ΔΟΡΆΓΟΙΟΥ {116 οΔρ τ] οἴοιιβ βοϊοούϊοπ οὗ 
ΤΟΔΑΪΏΡΒ ααοίοα ἔτη 1 ὈΥ ΑΙ ΟΡ ΟΠΡ 88 ὈοΘη {Π|6 ἸἸηγὺ οὗὨ {119 Κηον ] οα Ὁ 
ΟΥ̓ {Ππ0 ΜΒ ΡΥΟΒΟΥγΘα ὈΥ Ἰαίον οαϊύοτβ. Μ|Π5 ροηον 8 010η5. ΤΥῪΟπὶ {}}0 
ΤΟ η58 πη Ξορηθη5 (ΖΡ γοΐοσ. χυ173) πιϊρσῦ ψΜ6}} ἂνο οπβοᾷ [Ὁ ἴο 06 ΠΙΟΥΘ 
ΘΑΥΘΙΆΠΥ οχαϊηϊηθα, 

ΤΊ}ο ΤΟ] ΐπρ το ϊησϑ ἰῃ 1 ΦΟΠη ἃγὸ ΠΟΥ ΠΥ οὗ ποίϊοο : 

ΐ, 2 ἐφανερώθη ἐν ἡμῖν. 

-- 4 ἡμῶν. 
-- ο τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 
ἢ, ΘΣ1]1 γράφομεν. 
--- ὃ ἐν ἡμῖν. 
--τ τς ἐτύφλωσεν αὐτὸν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. 
“- ἥξ17 ἡ ἐπιθυμία οτι. αὐτοῦ. 

ΟἹ 
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1, 18 νῦν οὔ. καί. 
--- 20 καὶ οἴδατε πάντες. 
11. 1 ἔδωκεν. 

--- --- κληθῶμεν καὶ ἐσμέν. 
- κὶ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 
---Ἕ 7 τέκνα. 

--- 8. τοῦ διαβύλου ἐστίν οηϊ. ἐκ. 
---- --- ὁ διάβολος ἀπ᾽ ἀρχῆς. 
--- τὸ γινωσκόμεθα. 
--- 21 καταγινώσκῃ ΟΉϊ. ἡμῶν. 
-- 22 πιστεύωμεν. 
ἷν. 2 γινώσκομεν. 
- 4 Ἰησοῦν οἾ. τόν, 
--- 8 ὁ μὴ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν. 

- Ἰο ἠγαπήκαμεν. 
Υ͂. 4 ὑμῶν. 
--- 20 ἡ ζωὴ ἡ αἰώνιος. 

Π}}6 {{π10 οὗ {πο Ἐρίϑι]ο 15 ἐπιστολὴ Ἰωάννου ἃ ἃῃᾷ {10 81 8  ύ1ο}} τοῦ 

ἁγίου ἀπ. ᾿Ιῶὦ ἐπιστολή ἅ. 



11. 17 ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΝΤΙΕ ΟΥ̓ 51 9290ΗΝ.ὄ 93 

1Π. Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ 

1 δέδωκεν ἃ ΒΟ : ἔδωκεν Ἀ, 

1. ΤΙΒ ΟΠΙΣΌΡΠΕΝ ΟΡ (ΟΡ ΑΝΡ 
ΤῊΝ ΟἸΠῚΌΠῈΝ ΟΕ ὙΠῈ ΈΥ ΤΠ, (11.1--12). 

Τ})0 βοοίϊοῃῃ 860 18 ὑο [8}] τηοϑὺ "ὰ- 
ὉΌΧΆ]ΪΥ ἰηΐο ὑῃγΥ66 Ραγΐδ: 

Ι. 716 μοϑβιζϊοη, ργοδβοηΐ απ Κι μ 76 
Γ ἰδ εἰ άγοη  αοὐ (ἰὶ. τ---3). 

5, 7λώα φϑϑβομίΐαϊ οδμαγαρςίθ)ν" 4 ἰλ6 
οἠιιαάγοη, Κ᾽ αοὐ (4---0). 

4. 76 ομξισαγε ῃνατ γδίαξίογλι ο7᾽ 
{λ6 ομηϊάγογ Καὶ ασοα (10---12). 

ΤῊο ὑποιρ ἷβ ἀγὸ πῃ] ἀοα {πγοιρ]- 
οαὖ ἰῃ οοπίγαϑὺ ψ ὮΝ {116 ΘΟΥΓΟΒ ΟΠ Ιη 
ὑπουρὐϑ ἃ5. 0 ὑΠ|6 ροβί ΐοι, ΟΠ ΔΓ ΟὕΟΥ, 
δηα τηδηϊδβίαύϊοι οἵ “10 ΟἰΠ] άγοῃ οὗ 
186 ἀον! ΤΤμὸ νοῦ Κηονβ ποῦ 
ΟἸνἸϑυϊδηθ. ἴῃ 8. Ἰποοιη ρα 010 10} 
ΝΟ ἶρ οὗ αοα. Λοῦίνο Παὐγοα 18 110 
ΒΙσ οἵ Πποβυ Πὺγ ἰο τ ρ]. 

Ι. Τλοροϑίζίονι ργο5θη αν Κι} 
ΩΓ ἐλι6 οἰυϊάγον ῳῇ αοα (1--- 3). 

ΤΊ)1ο γοβίθίοι. οὗ ΟἸΥἸβύϊα 15. 18. 60η- 
Βἰἀογθαᾶ ἴῃ τοραγὰ ὈΟΌ ὑ0 {Π|Ὸ Ῥγοβοιῦ 
(υ. 1) πὰ ἴο {πὸ Γαύαγο (Ὁ. 2). ΤΊΙΟΥ 
βΒίαπα πον ἰο “116 ΕΟ 1η {10 Το]ἃ- 
ἰΐοι οὗ “οἰ τοι οὗ αοα᾽ ἴῃ {10 πὰ 
ἴῃ ΤΑ]: ἢ. ὕμ0. Οὗμ6 ᾿ὰπὰ “{1|0 
σουϊα᾽ 1115 ἴο τοοορῃΐβο πο. ΤΉΘΙΡ 
[αΐαγο 18 88 χοῦ ἀῃγουθαϊθα; θαὺ 80 
το ἢ 15. Καον ὑμαῦ 10 ΜΜ1}} ΔηΒΘΥ ὕο 
{Ππ6 ορϑι, ὑγαμϑῆραγίηρ᾽ υἱβίου. οὗ ἀοᾶ 
ἴῃ ΟἸγὶδύ. Μοληνο ὑμογοίοσο {Π0 
ὑπουρ]ιὺ οὗ {{|8 ὑγαπϑῆριγαίοη 18 ὕΠ0 
γ0 16 ἀηα ἱπδρίγαύίοι οὗ ΟΠ γἸδϑυίδη οἴοσὺ 
(υ. 3}. 
᾿ ἴδετε] Κἱ(οίο Υ., δοο Λὰρ., Β6- 

λοϊα, ΤΏ πὸ οὗἩ {Π6 ὈΪυγα] 18 γΘηλαυ]- 
ΔΌ]0, ἀπᾷ Θἰβον ον ἰῦ 8. αβοᾶ ΟΪΥ οὗ 
Βοιπου ἰπρ δούα!]}γ Υυἱβί 10 ((8]. Υ]. 11; 
γοὺ οοαρ. Αοἰβ χἰϊὶ, 41. ᾿χχ). ΤῈ 
᾿τηλρὸ αὖ ἴπο οἷοβθ οὗ {11 ἸΙαδὺ οἰδρύον 
(δογηυ Γῇ Ηΐηι) βοθιβ ο 41} δῦ ΦΟΠη Β 
γἰβίοη, δα, 88 6 Ῥαι808 ἰο αν76}} ὩΡΟη 
ἰῦ Εἰ πηΒο 1}, ̓ Ὸ ἰηνίΐο5 ἢ18. ΓΘ ΘΥ8. ο 
οοπίοπιρίαῖθ ὑπ βαιηθ ὑγαῦ ἃ8. ῬὉΓθ- 
βοηὺ Ὀδΐοστο ἰμϑὰ ἴῃ δὴ ᾿π(ο ΠἸο Ὁ] 
ΒΩ. 

ἡμῖν : ὑμῖν Β. 

ποταπὴν ἀγάπην) σιιαίογν σαν χία- 
ἔοηγυ (εἰ οἰ οη ̓ ν ΑὉρ.) Υ΄., γεΠαΐ ἠχαλι- 
210)" 7 ἰοῦ ὑγθ]γ ἀἰν]η0 ἴῃ 118. πα, 
1116 του ποταπός, ΜΝ ]10}} 15 ποὺ Τοὰπὰ 
ἴῃ {Π0 ΧΧ.ῴ 18 ΓΚ 1Ὸ ἴῃ ἰἢο Νὰ Τ᾽ οϑίη- 
Ἰοὺ. [10 18 ιϑ6α (ο 01}} αὐξοηίίοι [0 
{Π|ὸ οΠαγαοίου. Ὀοίδ οὗἨ ρθύβοῃβ (Μαίὑ. 
ν}}}. 27; [λικὸ υἱ}. 30; 2 Ροί, 111. 11) 
1 οὗ ἰρ8 (Μο. χῖν 1; 1μ.Κο 1. 
20). 

ὁ πατήρ] {16 Μαίογ, ΤῊΪ5. ΕΠ |10 18 
ΟἸΙΟΒ0 ἢ. ἴῃ οὐον ἰο ΠΠ]Πυϑἰγαύθ ἀπὰ (ἴῃ 
Β0Π1Ο Ἰρβίθο. ἴο ΟΧΡΪαἰῃ {Πὸ ρἐ Ὁ οὗ 
Ἰογο οἷ αοα Ἰὼ Ὀοπίονθα ἢ. Π161), 

δέδωκεν ἡ.} ἀοαἀὶ ποῦὶς ., παϊἤ σίτθη 
μηΐο τ. Οὐ. ΨΦό0ἢὴ χὶν. 27. ΤῊῈΘ 
Ιονὸ 18 ποῦ ΒΥ Χο ἰονναγὰβ 
Ὀ6] ον γβ, θαῦ πραγίθα ο ἐΠοη. ΤῊΘ 
Αἰνίηο Ιονο 18, ἃ8 1Ὁ ἼΟΓΘ, ᾿ηΓαβοα ἰηΐο 
ὑπο, 50 ὑμαὺ 1ὑ 15. ὑΠ|61Ὁ ον, ἀπᾶ Ὀ6- 
ΘΟΙΟΒ ἴῃ ὑπ οὴι ὑΠ0 ΒοῦγοΟ οὗὨἍ ἃ ἀϊγίηο 
1 (Ἰομι. χ ἢ. το). 1π νἱγίαθ οἵ {118 
οἸΌ ὑπογ Ὁ Ὸ {ΠΟΥ͂ ἃΓῸ ᾿πβρὶ γοα ἰδ ἢ ἃ 
ἴον ΜΝ} Ο]ὶ 15 πΚὸ ὕΠ6 Ἰογο οὗ αοᾷ, ἀπά 
ὉΥ {1185 ΠΟΥ ὑγανγ οἰαῖα. ὑπ0 {{}10 οὗ 
οἰ] άγθῃ οὗ (λοι, ἃ8. ραυία ΚΟΥΒ ἴῃ ΠῚΒ 
ῃαΐαγο. ΟΡ. 6. ἵν. 7, 19. Ηο9. 4180 
1,00, ,ϑ.γ)ι. Χ, δ τ (Μίρμῃο, Ζαϊγοϊ, 
αἱ, ταν. Ὁ». 169): ὈΠροπᾶο ἰίδαθο 
105 1) 05 81 ἱπιδρΊΠ ΟΠ 818 }} ΠΟΒ Γ6- 
Ραγαῦ οὖ, αὖ ἴῃ ΠΟ 8 [ΟΥ̓Δ 885 Ὀ0- 
ΗΠ αὐ 5 Ἰανοηϊαῦ, ἀαῦ ἀπ] 6 ἰρ8ὶ αιθαὰθ 
απο ορογαῦαν ΟΡΘΓΘΏ, ΔΟΘΟΠάΘΠΒ 
ΒΟΙΠΠΟΟῦ ΠΟ Π1Π} ΠΟΒΕΓΑΓΠ. ΠΠΟΘΓΏΔΒ, 
οὐ ᾿σ9 105 81188 συ ὑα18 1 ΠΑ ΠΊΔΠΒ, 
τὺ ΠΟ 8011} ᾿ρϑαμ Βοα οἰΐδηι χυϊά- 
αυϊὰ αἰΠρὶὺ ἀΠΠΠΡΆΠλα8. 
1 δέδωκεν, Δ] Οἢ Τορ ΓΚ ἐπ 6 οἢ- 

ἀοπντηθηῦ οὗἨ {9 τσ ΙΥ Υ, οοηὐγαδὺ 
κεχάρισται ((1Δ}]. 111. 18), ἐχαρίσατο 
(ΡᾺ1}. τ. 9) 16. γοραγὰβ 0 106] ]ηρ 
οὗ [86 ρἵνονῦ. 

ἡμῖν (ὑμῖν) δ᾽ 4Ζ0])η 18. Π6ΥΘ 60η- 
Βἰ ἀογ προ ὑῃ}6 Ὀ]οΒββίηρ οἵ ἰοΥΘ ἃ8 δοίι- 
ΠΥ γρα βοα ἴῃ 086 ΟἸγβύϊδη βοοϊθίν. 
Οοπίγαβῦ Φολῃ ἰἱϊ. 16 ἠγάπησεν ὁ θεὺς 
τὸν κύσμον. 
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ἵνα τέκνα θεοῦ κληθώμεν, καὶ ἐσμεν. 

ΤῊΝ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΙΤΙΕ ΟΥ̓ 51 50ΗΝ. [Π]. 2 

διὰ τοῦτο ὁ 
ες “ ε 3 γ 3 “ Ω 

κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. 5᾽λγα- 

καὶ ἐσμέν ὰ ΑΒΟ νρ πιο {86 ΒΥΥΥ : οπι. 5. ΤῊ [υαὐὐ. ὉῪ ἃ πδίαγαὶ οι τϑϑα οὗ 

δϑίηνιιδ (88. ἀΘρθημαϊὴρ ΟἹ τ). ΟὈΙΏΡΆΓΙΟ Ὁ. Υ. 20. 

ἵνα... κληθῶμεν....Ἶ κεξ ... ἩΟΉυΪΘΉΔΏ᾽ 
(σοσθηνμγ" Δυὺρ.) Υ., ἐλαΐ κ6 τἠοιία 
ὃθ σαἰο. Ἴ)ιὸ 11 ραγυϊο]6 18 108 
[Ὰ}}] ἔογοθ ΤῸ αὐγίηθ οἱ οἵ Ἰοῦθϑ 
ΒΟ. 18 ἀρργορυτϊαίοα ὈΥ ὑΠ0 ὈΘΙΘΥΟΡ 
ἴογὰ ὑπὸ Ὀαδ15, ὑπὸ 7 Ποιίϊοι, οἵ 
{10 ἀϊνίηο {{016. ΤῸ μὰ οὗ {116 016 58- 
ἰηρ' 18 ὑμὰῦ ΒΟΠΒΡ ΤΥ ὈΘ ΓΘ]. ΕῸΓ 
ἵνα ΘΟΠΡΕΙῸ Ὁ. 11 ποίο. 
Ῥ ΙΔ 1]... ΟΠ ΘΔ ΠΟΙ ΌΒ18 ἴῃ 60 

ααοὰ ἀϊοϊθαγ ἃ [)60 ΠΟ 18 οαγ] ΌΟ... 
δ αἀπὰ ἀορίϊοπθηι ΠΟΥ} δοοί ρ]α- 
τ (Β666). 

τέκνα θεοῦ] Μιἰϊὲ 7) εὶ Υ., οὐἰάγθη, οὗ 
Οσυά υοὺ 5υη}85 9" Οοὐ ν]Ἰοἢ ΘΟΙΟΒ8 
ἴγομι ὕπο αὐ. Τ7]116 ὑποπο]ὺ ΠΟΓῸ 18 
οὗ {Π|ὸ σοι Υ̓ οὗ παῦαγο ν10]} 
ὑ}10 ῥῬγοβρθοῦ οἵ ἀουθιορῃγθηῦ (τέκνον, 
ΘΟΟΙΏΡ. 2 οὐ. 1. 4), ἃῃὰ ποῦ οὗἉ {}ὸ Ρ031- 
ὑΐοι Οὗ ῬΥΪΥΪΘ Θ (υἱός). Τ]10 ΟὨ]Υ͂ ΡΙλοο 
ἴῃ δύ “018 τγιθηρ8. ἡ ΠΟΥῸ “Β0Π᾽ 185 
ιι804α οὗἉ {Π|0 Τοϊαὐΐοη οὗ πιδῃ ὑο αοὰ 13 
Αροῦσ. χχὶ. 7 ἰῃ ἃ ἴγοο χπούανοι ἔγῸ} 
Ζ90]). ν11]. ὃ. 

“ ΠῺῈΘ υ80 οὗ υἱός ἰ8 οἰιαγαοίογδυϊο οὗ 
δύ Ῥϑ}5 ΕΡΊΒΌ]ο5 ὑο 6 πομδη5 ἀπὰ 
Ἐα]αὐϊδη8: Ἰλοιη. γἱϊ. 14, το; ΟἹ], 11]. 
26; ἱν. 6, )γ. Οομρ. Π16Ὁ. 11. το, Χ]], 
5 ἢ, ; Ἰζοηι. ΙΧ. 26; 2 ΟὐοΥ. νἱ. 18, Μαίί. 
γ, 9) 45, ΧΥ͂Ϊ, 26; [|Κκὸ γἱ. 35, χχ. 306, 

Οἱ {1|0 οὐδοῦ παπα {Π|ὴ 0 ἰάοω οὗ “6}}}]- 
αγθῃ οὗ ἀοἄ᾿ (τέκνα θεοῦ) 15. ποὺ απ- 
ἴγοααθηῦ ἰὼ δῦ ΦοΠη: τῦ. 2, το, ν. 2: 
δοδη 1, 12, χὶ, 52. ἥδο Λαάιοηαὶ 
Νοίθ, 

ΒῈῪ υϑίηρ θεοῦ ἴῃ ὈΪλο6 οὗὨ ἐπ βἰη)- 
ῬΪΘ Ῥγόποὰμ αὐτοῦ δὺ «Φοἶη, τϑοϊίπῃρ; 
0Π6 {11} πᾶπηο οἵ ΟΠ ϑυ Δ 5. (Ὁ. 10: ν, 
2; Φοδη 1. 12, χὶ, 52; ομι. υἱϊ!. τ6 Ε΄, 
χ. 8; Ρἢ]]. 11. 15}, ΘΙ ΡΠ αβίβοβ {89 1άθ8, 
οὗὨ ὑπ6 πο ΠΥ οὗὨ ὑΠ6 ΟΠ Ἰδέ ροβὶ- 
ὑΐοι ((ΟἸ]άγθη οἵ πη το 18 αἀοα᾽. 

κληθώμεν] δ6 οαἰοι, 1}ὸ ῥγίν!]ορῸ 
15 ΔΙΥΟΔΑΥ͂ ΘΠ] ΟΥδα ἴῃ ἐδ ργοϑθηὺ δηᾷ 
ποῦ ΟἿΪΥ δῃἰϊοἱραϊοα 1πὰ {Π0 ζαΐαγθ, 
ΟἸιγἰβυϊληβ ἃγῸ ουὐνάγα γ᾽ τοοορηϊβοά 

ἡμᾶς : ὑμᾷς ἐδ ἢ, 

48 "αοἀἶβ οἰ] ἄγοι ἴῃ ὑπο ὶν Βουν 68 
ἃ ἰπίογοοῦσθο ΝΥ δ  οὔδιοῦβ. ὅδ 101} 
Δ ΟΡΘῺ ΓΟσΟρ ἰ ΐοη οὗὨ {10 110 ΟΊΥΘΒ 
ἃ ΒΟΙΘμλη αἸΘΣΟΥ ὑο 10. 
1 ἰ8 νου !ν οὗὨ πούϊοο ἐμαῦ δύ Φοἰη 

ΠΟΥ͂ΟΡ π305 καλεῖν οὗ ὑπ ΤΠ ν] 9 “Οα] 
(Φοῃ χ. 3 φωνεῖ). ΟὐμΡ. Φοη 1]. 2. 

καὶ ἐσμέν] αμαὶ οἷν 106 αΥθ. Τ,ιῖϑ 
Ραγοπἐμούϊοι! Δα  δίοι 18 ἃη ΘΔ ο 
ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΙ οὗἨ {π0 ΛΡΟΒΟΟΒ οὐ (Ὁ), 
116 18 βία οά {πιὸ Ἰβύοτίο μοϑιθϊοι οὗ 
ΑἸ τ ϑυϊαῃϑ ἰὼ {πὸ νου], οἷν ἀοροη 8 
οἷν ὑπ ΕΜ] ον οἱ! οὗ Ἰονο. [16 ἃ[- 
ὮΓΠΙΒ. ΠΟῪ ὑπαὺ ὑἱαὺ ἰβύονϊο ροβιυϊοι 
ΟΟΙΤΘΒΡΟΠβ ὙΠ ἃ γοὰ] κοῦ. ΤΊ1Θ 
ΠΆ]16 ΤὈΡΓΟΒΘΗΐΒ. ἃῃ ΦΌΒΟΙ αὐΘ ὑγι}}, 
ΕῸΓ 510} ὧἷ ᾿ἰγοάαούϊοι οὗ ἃ τοῆρο- 
ὑϊγ σομπιπομῦ 560 1. 2 πούο; 2 «0}1 2. 
16 [αὐΐϊῃ ΟΥ̓ ἃ πᾶύαγα! ΘΥΤΟΥ 601)}- 
ποοίβ {Π|0ὸ ἐσμέν Ὑ{}]1 ἵνα, τ. ΟΊ )10- 
27}}{7"...6,} 812)}18, 

διὰ τοῦτο] })ΌῸΡρ (67) ἤοσ Υ͂., Κ᾽ ἐ}ι18 
σα486, ἱ. 6. θοοδ56 θχὸ τὸ ΟΠ] ἀγοη οὗ 
(οα, ἃηα 50 βγὸ [Π|5. παύμγο, 1}6 
τουγἰὦ δηοισοί, μδ ηλοἱ, ΤῊΘ ΓΟΘΓΘΠ00 
ἴο ὑῃὴθ9 νουν]ὰ αὖ ἢγϑὺ βίριιῦ Β00Π}8. [0 
Ιηὐουταρὺ ὑπὸ οαγτοηὺ οὗἩ ὑπουρ]ιῦ, θα 
δὺ ΦοΒη 5 1010 ἀγρυτηθηῦ ΡΥΟΟΘΟβ 
ΟᾺ ὕπο βυμρροπιψίοι ὑμαὺ πιο βίαπᾷ 
υούνοοῃ ὑνὸ ρόγοῦβ, ἀοα δηα {ἰ0 
γγΟ]ἃ, [16 188 βῆονυγῃ ὑπ γοϊαίοῃ 
ἴῃ ὙΠΟ {ΠΟῪ βἰαηὰ ὑο (ἀοὰ : ὮῸ ΟΝ 
ΒΟΥ 5. {11 το αὐΐϊοῃ ἴὰ Ἡ]οἢ ΠΥ βιαπα 
ἴο [η9 γον], Αὐ {110 βΔη10 ἔλθ 080 
Οἰαιβθθ πηοοΐίβ ἃηῃ ΟὈ]θούΐοη ψ} }ἷ6]ὶ 18 
ἸἸΚΟΙ͂Υ [0 Υἶ86 ἔγοπὶ ἃ σομβἰ ἀγα θη οὗ 
086 οπαγμοίον οὐὗὁἨἁ ΟΠ γἰβύίδηϑ, [Ὁ ὑΠ0Ὺ 
ΓΘ ΟΠ] άγοῃ οὗ (ἀοά, γτἱρ!ιύθοιϑ δῃᾶ 
Ἰουΐηρ,, ΤΠὩΔῪ ΠΟΥ ποῦ ἸΟΟΙΚς [ῸΥ Ὧῃ ἰπ)- 
Ἰηθα]αΐο διὰ ἀθοϊϑίγο νἱοίουυ  ΞῸ τ 
ΓΘ 1π0]]η6α 0 ὩΥΡΊΟ ; απᾶ ἐπαγοίογο 
Π|0 ΔΡΟΒΙΪΘ δῦ ὁπ60 Ῥοϊπΐβ οαὐ ἐμαί 
{μοἷν' ᾿ΠΚΘη 088 ὅο (οα Ὀθοοοπηθα ἐπι οὐ- 
Οαϑίοῃ οὗ Ὠ)ἰβαπἀογβίαπαϊηρ, 
οὐ γινώσκει, οὐκ ἔγνω... ποη πο- 

οἱἱ.. «πολ πουίΐ,..Ὑ,, ποη σοφηοδοὶ... 
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πητοὶ, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί 

ποη σοσηοῦϊξ... Αὐν,, ἐλθισογία ἤηοιῦ- 
οἰ, 5 ποὲ ἀοοῦ ποὺ οηὐον ἰηῦο, ΘΟΠΘ 
ἴ0ο υπαἀογβίδμα, ΟὟ ὈΥΪΟΙΡΪ68. δΔηά 
πλούποαϑ δηαὰ Ομδγλούου, [ὋΡ ὑσῖιο Ἰηλονν- 
Ἰοάρο οὗ τῆϑῃ γϑαυΐγοϑ ΒΥ ρΑύΏΥ (0. 1, 
4 ποίο). Τίιο σοπαποῦ οὗ (Ἕν 150 1Δ}}8 
Ἰηπϑύ 0Θ ΤΟΥ ΟΥ̓Ϊ085 ἃ ΤΙ Δ 416 ὑ0 ὑΠο50 
0 4Ὧο ποὺ ἰᾶκο ἀοοοαῦ οὗ ὑπαῦ 
ὙΠ16}} ἴ6. ὑο ὑ θη 6 βρυϊηρ οὗὁἨ δούϊοιι. 
ΤΊ 5. ΤΟ] ον 5. ἴγοπλ {110 Τοῦ ὑῃαῦ Μ] θη 
00 ΟΡΡΟΥ ΝΥ Μὰ σίνοη (0 {10 
0] [Ὁ τοσορηϊδίηρ (Π0. ργοαὺ [οἃ- 
ὑπτοβ οὗ {Π| 6 ἄϊνίμο οἰαγαούου 10 βῆ 
ῶΐ μοΐ (Ἑοῃ0. 6, ἰγ. 8 ποίο). 1]1Ὸ 
νον δα ἴο γοσοσηΐβο οὐ 80 ΤᾺΓ 
8ἃ8 Ηὺ νὰ ᾿ηδηϊ!οϑίοα 1. ογοαθίου μα 
ὨΙΒΌΟΥΥ (1 ΟΥΥ 1. 21); δηα 108. 1] γῸ 
ΜᾺΒ 801} ΠΟΥῸ σοηϑρίοιοιβ ο Π[Ὸ 
γγᾺΒ ΠηΔη οδίθ ἴῃ Η5. ὅοη (Φόἢ χνὶ]. 
3). Τῦ ἰΒ ἰο 818. γον αὐ ]0ῃ. ΒΡΟΟΪΔΠΥ͂ 
ὑπαῦ ὉΠ0 ΑΡοβί]6 γοίου. Τὸ “1 γη, 
18 ἀοα ἴῃ ΟΠ γ]δύ, ἃ.5 1 1]. 20. 
Ααρα 0} 6 ΒΆΥΒ, δίῃ ΔῈ ΠῚ ΡΥΟΒΒΙΥΟ 

Ἰπηᾶρο : [ΠΟΙ 68] δα ἀο ἀο]οοία- 
ΤΙΟΩΟΒ ῬΘΟολ ΟΥαἢ) 0 ὩρΡΏΟΒΟοΟ εὖ 
Τ)θπὶ : ΔΒ] Πἀ0 ααοα ἔουΥ]5 δι ουαῦ 
1η]αΥγΐδηι πιο 160 [οὗ 

2. ἀγαπητοί] Οαγίοδΐ Ὑ,, 7) 1166- 
ἐϊοοῖηυὶ Λαρ,, Βοζονοα, ΤῊΘ 110 (48 
ἴῃ 11, 7 μοῦ) Ομ θο 165 ὕπο ἐποιρύ 
ψ 16}. 5. θοοη π8ὺ Οχργοθθοα, δύ 
Φόμη ἴῃ {110 Βρὶγὶῦ οὗὁἨ ἰογο ἃ ΓΌΒΒ68 
{Ππ|0806 0 νυ θὰ 1} ΙοΟΪς [ουναγὰ ο 
{Π0 ἴϑϑαο οὗ ἰονο. [1ὶ 40] ηρ' {118 0 
(ἈΚ08 πρὸ ὑἢ6 γγογθ Ψ1}10}} ἢ πὰ8. 8 
ἀϑοά, ὨΔΠΓ ἴῃ ὈΘΥΒΟΠΔ] γοΠοούϊοη (καὶ 
ἐσμέν); “Ὕο68, ΠΟ ἃ1Ὸ ψὴὼ ΟΠ] ΌΗ, 
ΘΟ] ἀσοι υἱὉ}} ὕΠ|6 ῬΓΟΙΪ80. οὗ πη γο 
ἀθνθιορηιθηῦ. 1110 οπδηρὸ ὑο Μ]ι 6} 
'ὸ ὑπ ἸΟΟΚΒ ον 0}}} ποὺ Ρὸ 1ἢ 
ἢ Ῥοβίδίομ οὗ σὨΠ]άγθη, θὰ ἴῃ (ἢ 9 
ΘΟ ὑϊοη8. ἀγᾶ ον ΜΠ] οἢ {0 γρὶθ]οι 
Μ1} 6 Βῃονῃ, Τῆο ΟΠ ἸϑυΔη ἢ ΠΟ, 
οΥθῃ ἰῃ ἰδ γγοβθοηὺ 110, ὑπαὺ Ν]}ῖο ἢ 
ΟΕΥΤΙΘΒ 10}. 1Ὁ γούθι 7 ἱπἤηϊο 
Ὀ]οβδίηρϑ, δ ὑΠ6 πηδ ϑδίδθοη οἵ }}18 
ΒΟΏΒΗΪΡ 15. ἰπάἀογοὰ ὈΥ {ἢ 6 οἰγοιη)- 
βίδηοο 8 ἴῃ 6. ἢ6 8. φἱαοοα. Ηὸ 
Μ1}] ποῦ 6 ΔΏΥ Ἶηρ᾽ ΘΒΒ ἢ 18}}γ ΑἸ ογοηῦ 
᾿ιογθαΐζον, θαὺ μ6 Μ11 Ὀ0 ψμαῦ ᾿ὸ 8 

ΠΟΥ͂Γ ΘΒΒΘΉΙΔΙΪΥ ΤΟΥ͂Θ ΘΟΙ Οἱ ΟΙΥ, 
ὑπουρὴν ἴῃ ὙΤᾺΥ 5. ΠΟΥ ὈΟγΟμἃ ΟἿΣ 
ῬΟΥΘΥΒ Οὗ πηλο] δ 0. 

νῦν..««ἐσμέν, καί... φιο1ῦ...α70 ττὸ 
οπἶ... '"ὸ Τούρ! οὗ ψ]αῦ ΟἸ τ ἢ8 
Δ.Ὸ ἃπα {ἢ ὑποπρ}ὺ οὗ ψηαὺ {Π|ῸγῪ ν1]] 
ὈῸ ἃγο ὑγολθοὰ 5. ρμαγῦβ οὐἨ ὑπ βᾶηιο 
ὑπο πσ]}δ ἃ ποὺ μ᾽ οι ἴ σομ ϑύ, 
ΤΊο [κοῦ ἀμ ὑπὸ ᾿υγῦ 0 ἃτὸ 08} ρον ου- 
[ἃ] ἴον 110. 

οὔπω ἐφινερώθη... ἐὰν φανερωθῇ... 
πομείνΣ ἀρραπἶφ ,.ς ομ)ν ΡΡα, 6- 
γἱ{.....,. πορπιν ἡιαι ἰβοσίαἑ μην ὁδὲ 
(1 ἀρραλλεἶ 4) ... σὴν «ρραγμθργὶξ 
(ὦ φμηἰορίαιν. γιορὶ δ Λα, 
η16 7}. 7νοἰαξιιην, ὁ5,...«οἡ ἡἸχαπ εν ορὶξ 
(0 Μμ5. 2224} ἐγ κα 5. ἡ ποῦ ἰδ Ἔοῦῦ,, 
γιομ εἴων γνοίην ὁσί.. «μὴν γοδοία- 
ἐμηγυ ζο) δ ΔΊΟΥ, 

ΤΙο ιηΐῃ αἰ ΠΟ ΟΥ̓ 1. 015. ῬαββῆσῸ 
Ἰ1ο 8 ἴῃ {Π|Ὸ Ππιξοτργοίανοη οἵ [Π0 οἴλιιδὸ 
ἐὰν φανερωθῇ. Ἴο βαθ)]οοῦ 18. ποῦ 
ΘΧΌΡΘΒΗοΩ ; πὰ ὑΠῸ οἴλαθο ἢ θῸ 
ΤΟΠογοα οἰύ πον (1) 1 ἐξ νὸ τηΔη οϑἰοα 
1,.ὁ. ΜΠ ὰῦ ὸ 5}}}}} θῸ ; ΟΥ̓ (2) [ἢ λὸ "ὸ 
Τ᾿ Δηοῖ. Πι ἤΆνοι οὗὨ {116 ἢγϑὺ 1η- 
ὑουργοία οι 1ὑ15 πνροα ὑΠοὐ {116 οἰλιιδὸ 
Ὠγπϑὺ ΤΟΣ θλΟῖκ ἰο {Π|0 ΘΟΡΓΌΒΡΟΒ 
ὑγογὰβ. (οὔπω ἐφανερώθη) ν»] 10} ᾶγο 
6 ἀἸΔίο] Υ ΡΌΠΟ θοΐΌΓΟ : ἐΐ ἐϑ γηοὐ γοῖ 
ῃιωη ζγυσίοα.. οὐ ἐξ δ6 τριμι  γροιο(ζ,.. Ὁ 
ἘΉ]ΟΒ.. 50 ἢ δ ΧΡ απ ὕΐου. θ0Ὸ Ο}- 
ψ]ΟΌΒΙΥ οχο πο ὈΥ ΟἿΟΣ ΘΟΙΒΙ Δογὰ- 
108; ἃ οἷ ὑΠῸ οὔποῦ ἃ 10 18 
ΔΗΒΊΤΟΓΟΙ Τρ θϊν, ΠῚ {Π181ς, ὑπαὺ 6Π}15 15 
ἴὰ ἤδοῦ τὺ οδκὸ ; (πὺ ὑπ νγογὰ 5 1} ἐΐ 
δὸ ῃιαγεἐγοδίοα ἅνὸ ἁ]οροῦμ ον νυ ποιῦ 
[ΟΥῸΘ ; ΟΥὁἉ ΤΆΘΠΘΙ ὑμαὺ ὉΠΟΥ͂ ΟὈΒΟΠΙῸ {}|6 
π]οληΐηρ,, 1116 Καον]οάρο τ] 10} 18 
ΘΠ οα 18. ποῦ ἀοροπήοην Οἢ ΔΗ͂ 
τηδη] οβίιθιοη, θα ἀϑοαῦθ. ΟἿ 5018 
ΔΙΓΟΔΔΥ ῬΌΞΒΟΒΕ ἰὑ ; ἃηα {Π|01Ὁ ΘΟ ῬΑ ΟΥ̓ 
50 [Ἂν ἰ8 ποῦ σομά! ϊοποά ὈΥ ΔηΥ Δ] " 
Γαΐαγο, Οὐ ἴο ρυὺ ὑλιὸ ὑϊιουρ]ῦ Βομιο- 
ψαὺ Αἰ ΠΟγΟΟΪγ : Ὁ σαηηοῦ ΡῸ 5814 
ἐπαῦ ἀπὸ Καον]οάρο ἐπαῦ πγῸ 5.}}}} δ 
Ἶκο Ομγῖϑὺ (υ]ίο 18. Ἀ5θιπ16) ἀ6- 
ῬΘμα8 ἀροι {πὸ τιν! οβύα οη. οὗἩ Ἡ]ΠδΣ 
νὙ6 58}} θα. Οκ ἅϊιο οὔδιοῦ μαπά Πότ 
δ ἂμ ΒΡ ᾽ ἱπρ' ῬΟΥΘΥ ἴῃ {110 ἀβΒΌγΔιοΟ 



οὔθ ΤῊΝ ΤΙΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΝ ΗΤ 90ΟΗΝ.ὕ [1]. 3 
3 ἢ 3 ε, » θη « ΟΣ ΨΞΕΣΙ ἐσόμεθα. οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσο- 
μεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθως ἐστιν. ρῶν πᾶς ἢ και πὰς ὁ 

ἀ 
2 οἴδαμεν ΑΒΟ γρ [10 ΒΥΤῊ] : Ὁ δέ 5) 7710 ΒΥΓΥΡ. 

{Ππαὐ οὐὐὖὐ Πα ποδα ἰὸ ὑπ6 Τωοτὰ ψΜ}}}} θ8. 
ἃ ᾿ἰκοηθαβ ὧο ΗΪ8. ρ]ουῦβοα βθοΐηρ, 
ψἸοΝ 1} Πογθα ον ὍῸ ΒΏ νη, ὑ]ιοαρ]ὶ 
88 γοὺ γὸ οαμποῦ ἀπαογβίαδῃα ΜΠαῦ 1ὑ 
18. 

Απᾶ δινύποῦ ἴῃ βαρρογὺ οὗὨ ὑϊὸ Τοη- 
ουίηρ {. λ6 ὅθ ἡπαΉ Κ)ϑϑίοι Ἰῦ 15. ἴὸ 
6 ποξϊοοά (παὺ {ἰπὺ δ η16 ΡΠ γΆΒΘ [ἸῺ 8 
Ὀόθη αϑοᾶ ἴῃ ἰϊ. 28 ΜΠΘΥΘ {110 τη] 
ἷφ Ὀαγοπᾷ 4}} ἀοιιύ. 10 πᾶν Ὀὸ ἀἀ ἀρὰ 
ὑμπαῦ 018. 'βὸ οὗ φανεροῦσθαι ΔΡΡΟΝΓΒ 
ἰο χα ϊο ὑἰο ψ]ο]6 πὸ οὗ ὑΠ1|6 ΔΡΟΝΌΪΟ 5 
ὑπουρ!ὺ (11. 28, 111.8). ΟἸιυῖϑῦ μα θΘοὴ 
(γὰ8) τη οδίοα ἃμὰ 10 Μ}}} δὸ 
τη οϑίοα, ΤῆῸ ραϑὺ πιϑη} δϑύμ 018 
Ἰηϑθ βοῃὶο ὑπΐηρ8 ΟἹΟαν ἀπά οἵ Β0ΠιῸ 
ὑΐηρσθ ἀανῖκ (ἰϊ. 5, 8) Τ]ὸ Γαύαγο 
τηϑηϊοβίλυϊοη. Μ11}} τϑίουο {}}18 ἀαυς- 
Π685 (6010. 6]. 11], 4). 

Ἐνϑῃ ἰπ {Π1|6 ΓΟΥΘΡΌΪΠρ᾽ οἶάι86 ὑΠΠ| 0} 
18, ἃ9. Μη 0 860, Βοιθ  ]ηρ’ ΟὗἨὨἁ {1118 
βμιθ ὑπουρ]ιύ. 11ὸ τηδη Π!οδυλύϊοιβ οὗ 
{πὸ ἴδοι. ΟἸεῖϑῦ ἤλγο ποῦ ΘΟΙΠ]ΟΙΕΙΥ͂ 
ἩΠαππαὐθα οὐν [αὔαγθ. 

οὔπω ἐφανερώθη] ἐὲ ἐδ οὐ ψ6έ γα(θ 
ιαπζζυϑί, ΤΊιο δουϑὺ (ἐφανερωθη) ἃ}"- 
ΡΟΔΙῈ (0 Ροϊηῦ Ὀδοὶς ὑο βοη)0 ἀοἤο 
οσολϑῖο. οἡ ΜΙ ΟΝ {0 τον] οι 
ταϊσιιῦ ᾿ἰιᾶνθ θοθῃ οχροοίοα (ΟΡ ΓΟ 
ἔγνω Ὁ. 1). Τ᾿ ΟΥΡΒ ἰὺ 18. Ὀοϑῦ (0 
τοῖον ὕπ6 νογὰ ὕο ὕπο τῃηδη! οβὑμ [1018 
(οομΡ. 11. 2ὃ ποίθ) οὗ {16 Ἰυΐβοι Τοχὰ, 
Ποδο γϑυο]αὐϊοηβ οὗ ἃ ομδηρθα ἐπα 
ο]οβοὰ Πα 40 ποὺ πιρκο 
κιόντα ἴο τ18 ψ]ιαῦ ψῸ 88..8}} Ρ6. ΤΟΥ 
ΟὨΪΥ͂ ΒΟΥΥ͂Θ ᾧο ΒΟΥ ὑμαῦ ὑῃο Ἰἰμλὰ- 
(ἰοῦ οὗἩ {πΠ6 Ῥγοβθηῦ π10Ὰ6 οὗὨ Οχἰβύθῃοο 
1} ὈΘ τοιμονυϑά, 

τί ἐσόμεθα] ΕὟΡ {0 80 οἵ {}60 
ἀϊγοοῦ ἰουγορὐοη, 800 ΜοΙ]ΟΠ Ἑ 
ὙΠΟ Υ, ΡΡ. 210 ἢ 

οὖ οἴδαμεν] 106 ἔποῖῦ. ΟΟἸΗΡ. 6. Υ. 2, 18 
ποΐοβ. ΤΉ Θτο ἰ8Β πὸ ΟΡΡοβι θη ὈΘΌΘΟα 
{8 οἶδαδθ δῃὰ ὑδπὰὺ νοὶ ἱπηγηθ- 
αἰαύθΥ ῬγΘοΘά 8 Βα οἢ ἃ8 1» Βιισροϑίθα 
ὈΥ ἰμο δὲ οὗ {80 σΟΠΊΠ10η ὑθχί, ΤῊΘ 

Κπον]οῦρο ΟΟΥΓΘΒΡΟμθ πιἢ {Π6 
Ὑ]1010 ΘΟΠΒΟΙΟΙΒΙΘ58. ΟὗἨ ἁ {{|0ὸ ροβὶ(ἰοη 
οὗ οἰ] ἀὙ 61). 

ὅμοιοι αὐτῷ] δἱηνῖϊρ5 οἱ, Ὺ,, {6 λίην, 
᾿Πκο( οὐ ἴῃ ΟἸ ιν ἰθὺ. ΤΊΟ ἱπιαρο ἰὴ 110}. 
γΟ ΜΟΙΪῸ 1η82 0 Μ1] {6 0)ὺ ΘΟμ88)- 
πιαΐοα ἢ ὑΠ|0 ΠΠἸΚΟΠΟΒ5. ὅο τ ]Οἢ. 1 τνὰ8 
}10Ὸ αἰνποὸ Ῥαγροθο ἐΠπαῦ ᾿γ6 βιοι!ά 
αὐϊαίη. 

ΤῊΪΒ. ἸΠΚΟΠΟΒ5 Οὗ τηδῃ γοἀθοηῃιοά απ 
Ρουίθοίοα ἰο Οοἷ 18. ἅ]ιὸ ἸΠἸΚθιιθδα. οὗ 
0Π6 ογολύαγο γοἢοοίίηρ {ΠῸ δΊΟΥΥ οὗ 
ὑπ0Ὸ Οτολίοσ, Οὐμύχαβὺ ῬΠ]], 11, 6 τὸ 
εἶναι ἴσα θεῷ, Βαϊ οὔ {110 βοη. ὈΊΒραν 
Θϑὺ ΥῸ8, 50 δἰομέ δὰ κἰμ ὑπ ἀμ 
ἀἰϊοιϊαγ, ΠᾺΡΟΙλΒ ΘΥρῸ οὐ ΠΟΒ ἱμὰς ]- 
ΠΟὴλ 1)οἷ, Βοά ποὴ ᾿Π]Πληλ ααδηὶ πα οῦ 
ἘΠ ι5΄ ἀΘατι}}15 ραὐτὶ (Λὰρ.). 

ὅτι ὀψόμεθα...] χπορμίαηλ οἰαοῦὶ- 
7,48... Ὗ΄., ϑοσιίδὸ ἐπ δλιαϊέ 8566.... Τ|16 
Θιτι5ἃ} ραΓΟΪΟ]Ο 8 Δ σιουΒ. ΤΠ 
ΠΠΚΟΠΟΒΒ 0 (Δοα τᾶν θῸ ΟἰΌΠ6 (1) {Π|Ὸ 
ΠΟΘΟΒΒΆΓΥ ΘΟΠΙ 1Οη, ΟΥ (2) {86 δοῦμδὶ 
ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οἱ ὑπο 7)ινῖπο Ὑ]ΒΊΟΙ.. 
ΤῊΟ ἀγραμηοηῦ ὨΔΥ 0: Υ Θ 8Π8}] 860 
(οά, δηὰ ὑΠογο [ὉΓὙῸ, Βίπμοο {118 15. Ρ08- 
Β: 010, γγὸ πηαϑύ Ὀ6 1Κ Πίηϊ ; οὐ, ἯὟ6 
54}} 8606 (ἀοα, ἀπὰ ἴῃ {πα΄ ῬΓΌΒΘΠΟΘ 
ΜΘ 518}} γτοῆθοῦ 1118 οἴουυ ἀπ Ὅὸ 
ὑγαϑίουηηθα Ἰηΐο 1115 κοηθϑθ, ΒΟ 
ὑπουρηὐβ ἃΓῸ βουϊρύπγα!; δα ῬοΥ- 
05 ὑὴθ ὕνο ὑποιρ 8 ἃτὸ ῃοῦ ὙΟΥΎ 
ΒΙΓΡΙΥ αἰδυϊηρι βῃοὰ μογο. 10 8 
ἔγαθ ὑπαὺ ΠΠΚΟΠΟΒ5 8, 1η {}}18 οα80, {Π6 
οομαϊθίοη οὗἨ νΥἱβίοῃ ; δηᾶ 1ὑ 8. ἐγὰο 
αἶδο ὑπαῦ ᾿ἰΚΟΠΘΒ5 18. ὕΠ|Ὸ ΘΟΠΒΟΑΊΘΠΘΟ 
οὗ νἱβϑίοῃ. ͵ο 860 ὑμαῦ ᾿ΔΟἢ τὸ 
μᾶγο ὑ1|0 ΒΥ ρα  ΘυΪ6 ΡΟΨῸΣ οὗ 85660- 
ἷηρ' δὰ Μ͵Ὸ βρη ργϑαῦου ΡΟΣ οὗ 
Βθϑίηρ, ὑμαῦ 18 σγθαΐθυ βυπραίῃν Μ1}}} 
ὑμ6 οΟὈ͵]θοῦ οὗἁ 58:ρ})ῦ, ὈΥ ΟΧΟΥΟοΐβ6. οὗὨ 
ὑΠ6 ῬΟΤΘΡ ΜΈ ΐο ὸ πᾶγο, Αὐρι8- 
πο ἀν 8. ἀροὴ {18 ἰᾶοα : Τοία νυἱΐα 
Ομυἰβυϊδηὶ Ὀοπὶ βαπούσμι ἀθβι ἀουϊ 
οϑύ, Θυορᾶ δαΐθηι ἀοβί ἀθγὰ5 ποηιηὶ 
γ᾽ 68; 5604 ἀθΒἰ ἀΘΥΆ 0 σὰ ραχ ΘΠ ΘΟΥ 8 



111..3] ΤῊΗΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟἿ 5Τ 90ΗΝ, 97 
᾽νἅᾺ 4 4 ’ .- ἢ 8 93 9 --6ε ͵ ε ᾿ Ἁ 

ἔχων τὴν ἐλπίδα τάύτην ἐπ᾿ αὐτῷ ἀγνίζει ἑαυτὸν καθὼς 

αὖ οὑπὶ γοηοῦὶὺ αποα γἱάοδβ ἱπ ]ΘΑΥἾΒ, 
ἐν Ποὺ αἰ ογθο οχίοημαϊῦ (1681- 
ἀογίαη), αἀοπίἀοτημᾶο οχύθηαιῦ δη]- 
Ἰηπ|, Οχύθπάθηαο ἔμοὶϊδ ΘἈΡΘΟΙΟΥΘΏ,. - »" 
Απα ἀραὶπ: [80 οϑὺ νἱΐα ποϑύσα αὐ 
ἀοβιἀογαηο ΟΧΟΥΟΘΔΙΏῈΥ, 

Αὐ ὑπὸ βδῃιοὸ (ΐηγ6 1ὖ την 6 υγροᾶ 
ὑῃαὺ 0 σοῦὉ (ἐσόμεθα), ΜΈΟὮ ἀ0- 
ΒΟΥΟΒ ἃ Ὀοΐπρ δηα ποὺ ἃ ὈΘΟΟΠἑηΡ᾽ 
(γενησόμεθα 1 ΟὐΥ. χν. 37, 54; ΨΔο]η 
Χ, 16), ἈΡΡΘΩΓΒ ὕο Τ]ΔΥΚ ἃ βύαςο ΜΈ1ΟΝ 
60-οχἰβίύβ αιῦπ 016 αἰνίπο τηδηϊ}οβία- 
(ἴοῃ αὖ ὑμο ἤγβί, δηὰ ἀοοβ ποῦ [ΟἸ]ΟῪΝ 
ἤγουν Ὁ, Οπ {π0 οὔ δηα {6 
Ὁποαρὶῦ οὗἨἉ {Π6 ὑγαηβῆρπτϊηρ υἱγῦαθ οὗ 
00 αἰνίὶπο νἱϑίοη 15. ΤΠ} ΠΥ. ΟὈΠΙΡ. 
2 Οὐ, 11, 18; ΙΠῸἢ). 1γ. 33..2 (ἢ ΝΟΥῪ 
ἤπο Ῥαββειρ 6). 

Ι͂ῃ οἷον οαβὸ ὑΐὺ οοηῦταὶ ὑγι ἢ 15 
πὸ βᾶῖθο. Τ|ιὸ στο σομῇἀομιοο οἱ 
180 Ῥο νον 5. {Ππῶῦ 10 111} 566. {}}6 
[111] γτονοϊαυίοι οὐὁἨ {110 ρΊουΥ οἵ αοὰ ἰὴ 
ΟΠ νὶδέ, πα ὑπογθ ον {Πα πνοὴ ἐπαῦ 
18. πηαίίο ὸ 1} ὕ6 Πκὸ ἢ. ΤΊΠ]Ο, 
ἰηορά, ὈοΐογΘ διὰ αἰὔον, Π8 η0 ΗΪδοο 
ἴῃ 0,0 οἴογἃ]. 

Αὐρτβῦμιο ΒΓ 5 ὕο ΘὨ 5186 {}ιῸ 
ὑποπριῦ οὗὨ ὑΠ0ὸ νοῦθῈ6 ; ΕΥ̓ΡῸ ΥἹΒ ΓΙ 8ιι- 
118 αυδηἀμ1) Υ]ΒΙΟΠΘΙ.. ΡΥ 001101)- 
ἴδηι ΟΠ08 Ρυ]ον ὑπ ἀ 108 ὑθιγοηδῇ, 
ΔΥ, οὐ, ποιοῦμαι δα Ολ}- 
Ῥουτη, ΠΟΥ χὰ λ 1ΠᾺ 718 οὐ ΦΟΥῚΒ, 
ῬαΪ]οΥυ ἀϊοηλ 50118. οὐ ᾿πμαῦ, Ραμ] ]- 
ὑπ Ἰηθιὴ β0 1] γα}, υ ΠΡ ᾽ ὑ 161}} ἃ- 
ΘΘΙΟΡα : ΟΠ Ϊὰ ΒΟΥ 6} 4111 ΘΧ 
ἴρϑᾷ ραϊσγα βαπῦ οαμηΐῃμ. Οπϊά ΟΥΡῸ 
ΠῸΒ5. ΟΥἾΠ 18. ααλ ἀο ἤδθο ὙἱΟὈ]}}118 1 
Ουϊὰ πΟὈΪ5. ῬΥΟΠ ΒΒ: οδῦ] ἐγ ον 
θὲ ογηνι, ψιοηἰαην οἱονὶηγνιι8. Θεμη)ι, 
κἰομέδ οδὲ, ()ιοιῃοάο ροΐαὶϊν Ἰηρτἃ 
ΒΟΠΟΪ : οοὐογῶ ΘΟΥΟ οΟρ] ΘΙ ὐ 1. 

ΤῊΘ πγαΐῃ οΙοιποι δ πὰ ὑπ0 (68 οὗ 
{πὸ “νἱβίοη᾽" οἵ αυά βϑοὴὶ (0 ὕὉῸ ἃ 
αἀἰγοοῦ Καον]οσο, ἃ το} Κηον]οῦρο, 
ἃ ΘΟ ηποι8 Κηον]οᾶμο, ἃ ΚΗΟΝ]ΘαΡῸ 
ΜὨΪοἢ ἰβ ὅ6 Τουμἀιίίοι οὐὁἨἁ βουνίοθ. 
ΤῊ βοαῦ οὗ {Πι οὐσδῃ οὗἉ βρ᾽ γἰῦαλὶ βι σὺ 
5 ὅπ0 “ποαγί, {}|0 ρᾶτί οἵ πιαμ ψ ΐοὶι 
ἰϑ ΥΘΡΓΟΒΟΙ ἐγ ΟὗὨ ΡΘΙΒΟΠΔΙ ΟΠ ΔΟΐΟΡ 

ἘἜΕΥ 

ν 
Υ 

(Ερῃ. 1, 18; Μαϊύ. ν. 8). ΤΊιο “νἱβἰοη᾽ 
οὗ ἀνα ἴθ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴῃ 0 Πορθ οἵ 
[Π6 τὶρ ὕθοιβ ἴῃ ὑΠ6 1 58]η18 (ῬᾺ. χυ]], 
15; χὶ. 7 Πιρ[0]4), 116 ἰ0 18. γϑοορ- 
πἰβο 858 τπηλυζη! η Ὁ1]6 ἀμ ἀπ οΆγΆ 6 
ὈΥ πᾶη ἴῃ {6 φγοϑθηῦ αν ὶν 10 
(ἔχ. χχχῖ, 18 λ΄ Ιπ {π᾿ πον Φονὰ- 
Β τὴ 1ὺ ἤμ8. ὩΘΟΟΙΏ ἢἸΒΗΙΘηῦ, ΑΡΟΟ. 
Χχὶ, 4, 15 δογεαμία (δοῦλοι) δλαϊ 
7] μι δον εἴτα (λατρεύσουσιν) αν ἐλογ 
δἠα δ 8.06 Μί9 μεθ «ὦ δ Ἠαηο 
δαί! δα οἡ ἐμοὶ ζογοϊμοθαίς. ΛΒ Ηὼ 
8 Πρ] ῦ, ΤΟΥ 814}} 6. πιρᾶο Ἰισῦ 
(σοι. 1}}). ν. 13), δὰ ψῇοη 10 ΒΟῺΒ 
οἵ (σα ἀγὸ 18 τόνοι] οἱ ὑΠ6 οπὰ οὗ 
ογθαύϊοι Μ11 μὸ χοιο θὰ (]λυι, γ1}}, 
18 {{}. 

Ιὴ ἰγορλθπρ' οὗ {118 πη] ἰγαμβῆρσα- 
γαύϊΐοη ὑμ0 (ἰτοοκ Κίον αἀἰὰ ποῦ 
ΒΟΥΆΒΪΘ ὕο Βροὰκ οἵ γ)6}) ἃ5. θοὴν 
“ἀρ ποά᾽ (θεοποιεῖσθαι), ἔοι}. {πὴ 
ΡΠ 80. ΒΟΙΠ 5. Βἰγθηρθ ὅθ. ΟἿ" ΘΔ 
(Αὐμαη. δ 7μα, ΠΟυ αν. Δ 322). 

καθώς ἐστιν] βἰομὶ δέ Υ., αὐ 7{6 18, 
ΠΟ ον ὑὸ νι 6. ἴῃ (Ἰυϊαῦ ΠΙᾺ 
μυδοι νοοῖ ϊο, [᾿Πογοιίθον ὑπὸ Οοα]ιολα 
Μ0}}} 6. γ}}]1π| ὃ» 6 ΔίαπΠηοοί, τυ θη, 
ΔΟΟΟΙ Πρ (0 (γῖδ  κ ΡγΆγον, ΠῚΒ α15- 
ΟἾΡ]ο5 81|18}} κοὸ ΠῚ5 (ΟΣ (“ 0] ΧΥἹ], 
24). Τὸ πὰρ νὰ ἀοιυθνίο φῇ ούθοῦ 10 
σοῦ 6 Βαϊ οὔ ὑμο αύνου ὑπ πηοὰ 
5}}}} Βοὸὸ ΠῚ) “ἃ5. {0 1... ΟΟΙΏΡ. 
1 Οὐ, χὶϊ, 12, ἄρτι δι ἐσόπτρου ἐν αἱ- 
νίγματι τότε πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. 
ΤΠΟΔΝ. ΑΠπὶμα 5. αἰβοῦθδον αὖ ΟΡ. ἢ 
δίων. Τἰοος. δ'αρρέ. μι. χοὶϊ. αὐτῷ. 1) 

{||ὸ φιοβύίοῃ τ] ούμ ον ὑπ0 πὰ Πι00]- 
Ἰοοῦ οδι αὐδαΐῃ ὕο βοοίῃρ (ἀ ο«ἱ 1 ΘΒΒΟΊΟΟ 
(ιὰ νιἀομάπιηι 1) ῬΘΙ ΟΒΘΠ ΔΙ), 
πὰ οοποϊα 68 ἰὰ {}ιὸ δἰ τηναῦινθ. 

4. καὶ πᾶς... .ἐπ᾿ αὐτῷ] 6, ογιμἷξ χιιὶ 
λμαῦοξ πανὶ ρθη {1 ὁ0 (ἡμδὸ Απὰὶπ.) γ., 
αγι στογψοπο ἐμαί δαΐ ἐδ μα ον 
“Ἱύα. '"ο ρυδούϊσα! οὐμοιβίοι ἢ ὍΠ] 
ἴΠ0 στοαῦ (ιν ἰϑδῃ μόρα οὗἨ [Π0 ἃ881- 
τὐ]αϊΐοι οὗ {Ππ|οὸ οϊίονοῦ ἴο 118. Τογὰ 
ἷπ σίνοῃ ἃ8 ἃ σοογ ἰπαΐο {Ποπϑῦ (καί), 
ΠἘἢ6 σοποΙιιϑίοη (861 15. ᾿ηνοϊγοα ἰὴ 
(ῃ9 Βορθ, Ηο ψο Ιο0Κ8 υυναγα ἴο 

ἰχὲ 
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εΚεινος αγνος ΕστΤιν. 

θθοοηΐηρ κ αοα πογθαΐου. πιυβὺ 
ϑίγίνο αἴνον ΗΒ 1ΠΠἸΚΘη 688 "ον : Μαϊί, 
γ. 8. 
ΒΥ δηλ θογΐηρ {Π|ὸ ὉΜΊΨΘΥΒΆΙ ΟΥΠῚ οὗ 

ΘΧΡΓΟββίοη (πᾶς ὁ ἔχων) ᾿μιϑύθοαι οὗἉ {}}0 
ΒΙΪΥ ἀρβουρυϊνο (ὁ ἔχων), ϑδὺ Φοἢ 
αι 8}8 συ τ ὑΠ0 Θχοορ 01} ὈΥΓΟΒΙΠΏρ- 
ὑΐοη οὗ θη ΨΠ|Ὸ γοραγοα ὉΠΟΙΏΒΘΙν ΘΒ 
ἃ8. ἅθονθ {Π|Ὸ σοῃ 0 ἰαν. [1 6Δ6}} 
σᾶδο ΜΠ ΟΥΘ ὑπ 18 Οπδγλουθυϊϑύϊο ἕόσγῃι οὗ 
Ἰδηριαρ 6. ΟΟΟΌΓΒ ὑπ 6 Ὑ6 15 ΔΡΡΑΓΘΏΪΥ ἃ 
τοΐδγομοο ἴο βοηῖθ ΜἘπῸ Πα αποϑυϊοηοὶ 
1116 ΔΡΡΙΠΙο ἴοι οὗ ἃ ΌΠΟΙΑΙ ΡΠ }}0Ὸ 
ἴῃ ῬαΡΌΪ οι σΆΒ6 5. (δ. 4, 6, 9, 10, 
15; Ὁ. 11, 23, 27; ἵν. 7; Υ. 1,4, ὃ; 2 

Φ0ἢὴ 9). 
Τὺ ἰβ. γοιδυκΆῦ ]ο. {Ππῶὺ {Π|1|8 15. {110 

ΟἾΪΥ ]ὰ60 ἴῃ Μ]10} δύ «0011| ΒρΘ ΚΒ 
οὗ ὑπὸ ΟἸινϑυϊδη “ΤΠ ορθ,᾽ ἃ οἰιαγποῦον- 
ἰδέα ὑπουρ ὺ οὗἩ δύ Πλ8} Δ] δῦ Ῥοῦον. 
δύ Ῥούδυ βρϑακβ οὗ ἃ “Πν] ΠΟΡΘ᾽ ἃὴ 
πιὸ γοβαὶὺ οὗ ἃ ποὺ υἱνυἢ (αι ΠΡ οὗ. 1. 3). 

ἐπ᾽ αὐτῷ] ογὲ {2}, ὑἱννῦ 15, 8 Ποΐοτο, 
ου αοἀ ἴῃ ΟΠ ιν ἰϑῦ. 

7110 ρῇγαβο ἔχειν ἐλπίδα ἐπί τινι ἰδ 
ποὺ ἴοπιῃά οἰβονν μοῦ ἴῃ {πὸ Ν.},, 10 1Ν 
αἰδυϊησι ηοα ἰγοηλ ἐλπ. ἔχειν εἰς (ΛΟ 
χχῖν. 1.5) ὈῪ ὕπο οι οὗ ομὸ γοϑην 
πΡοπἢ ἴῃ Ὀ]λ00 οὗἁἨἁ ὙΘΔΟΒΙησ απΐο΄; ἀπὰ 
ἴγολ {6 51} }6 “Πορίηρ' οἱ (ἐλπίζειν 
ἐπί Ἰλοιῃ. χν. 12; 1 ΤΊῚη}. ἱν. 10) ὈΥ̓͂ {Ὁ 
οὗ [πὸ ΘὨ)ογ"θεὗ ΟὗἩ Ποββοθϑίοι, (0}}}". 
Ϊ. 3 ποίο (κοινωνίαν ἔχειν). 

ἁγνίζει ἑαυτόν] γεν ὐΠοι δ, δ ηιϑοί ἢ 
ῬοΟΥΒΟΙΔΙ] οἰδονῦ 15. ΠΟΟΟΒΒΆΤΙΥ ΟἸ]]ΟΙ οὐ 
ὈΥ͂ ἃ ἀοπηϊία οὐ͵οοῦ οἵ Ῥογυβόμα! ἄοτο- 
ἴΐοη, ΤῊΟ ὈΟΙΙΘν ΥΒ ἀοῦ 15. 010 πδὶηρ 
πὶ αὺ αοιὶ σἶνο5. ὃ Απιριιύηο ΓΙ οΒ: 
Φυ 8. ΠΟῸ5. οἰ Πολῦ 1}151 1)081 δοᾷ 
1)688 [6 ποϊθηίθηι ΒῸΠ ολϑυϊβοιῦ, ΕΥΡῸ 
αυοά Δἀ]πηρ 8 γοϊαμύαύοιη ὑπ) 1)00 
οαϑυ ἤοα8 ἐοίρϑαμ). (ΟἸΒΟΠΟλΒ. 0 0 
ἄρ ἰ6 βαεὰ ἀὸ 1|ο αὶ γουπὶῦ αὖ μα θὶϊοῖ 
ἰη ἰ06, Το αυΐϊὰ ἃσ18 1θὲ ἀἰχυϊὰ 
νοϊαπίαίο [460 οὖ {{0] αἰϊαυία ὑγ] θαυ 
Θοϑύ. 
Οὐ. «4π|68 ἰν. ὃ; 1 Γοΐ. 1. 22; 

2 ΟὐΥ. νἱ]. 1; 1 ΤΊτη, ν. 22. 
ἁγνίζει) ϑαποίζἠεαί Υ΄, οαϑίϊεαί 

ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΝΤΙ ΟἿ ΚΤ 590ΗΝ. [Π]|.4 

Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἀμαρ- 

Αὑρ., ρεγίποί. Τηθ ὑπουριῦ ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ 18 ἀογῖνοα το] ὑπὸ ΘΟΥΘΠΊΟΙΪ] 
Ρυγοιῦοι ταααυϊγοὰ ὈΟΙΌΣΘ ὑῃθ ἃρ- 
ῬΘΑΥΔΠΟΘἾ {116 ᾽ν] 6 Ῥγόβοποο. Ομ}. 
Ψο η χὶ, δ (Δοίϑ χΧχὶ, 24 [); ΕΣ. χὶχ. 
το. ΤΊ6 βρί ἰῦαλ! οογτο]αῦϊνο 18 τηαυϊκοα 
6}. χ. το 1 

10 ἰβΒ ποῦ ΘΆΒΥ (0 ἸΔῪ ΟΥ̓ ΒΠΔΥΡΙΥ 
{110 Αἰπυπούϊοι θοῦ θθι ἁγνός, ἁγνίζειν 
ἈΠ καθαρός, καθαρίζειν. ΛΒ ἤὮΓ ἃ ὕ}|0 
πβαρὸ οἵ ὕπο Ν, 1᾿, 15 ὁοποουποά, ἀγνὸς 
᾿λ5. ἃ ῬΟΥΒΟΒᾺΙ, ἃ. Ἰηὔο μὰ], ΓΟ ΘυΘΠΟῸ 
Μ 10]1 8 απ 'ῃ καθαρός. ᾿ΔΑγνός 
ϑιρ οϑύβ ὑΠ}6 πούΐοι οὗἉἨ Βῃ νη Κίηρ' {ΓΟ} 
οομθι ἠδ ίϊοι,, οὗ ἃ ἀο]] δ ΒΟΠΒΙΙΠΟΥ͂ 
(0 ρο]]ὐϊοηι οὗ Δ ν Κιηά, 110 καθαρός 
ΟΧΡΥΌΚΒΟΒ ΒΙΡΙΥ {Π|Ὸ Τοὺ οἵ ΟΙΟΆ 688, 
᾿Αγνός ὩΣ 5. ΡΥ οι ΠΕ] ἃ [66] ηνν, 
δ καθαρός ἃ βίαϊο. ᾿Αγνεία 6011168 ἃ Κδ 
0 ΤΌΒ] 0 οὗἨ δὴ νᾶ γὰ οἰϊογύ, καθα- 
ρύτης ὈΥ ὕπο ΔΡΗΙΠο ΕΟ οὗἨ βομιὸ οἱὖ- 
γγαλἰ Ἰηολη8. [10 οὗ σοι 1 15 βαϊὰ 
ὑπαῦ }ιῸ ἁγνίζει ἑαυτὸν ποῦ ΟὨΪΥ͂ ΚΟΟΡΒ 
δἰ 501} δούα! ]} Υ “ριγο, θαῦ ΑἸΒΟΙ ΡΠ 08 
ἃ ὑγαϊη5 ὨΙΠ]Β611 ὑπ 116 ΠΙᾺΥ ΠΙΟΥ͂Θ 
ἸΠ]ΟΤῸ ΒΈΓΟΙΥ ΟΡ’ ὑΠὸ ἀοῃ] οι θη οἵ 
{πὸ ότ]α (τ ΤΊη, ν, 22; 1 )οῦ, 1], 2), 
Ἰδού ἁγνός ἃπα καθαρός ΑἸ ΠῸΠ] 

ἅγιος ἴῃ {Ππ|0 ὑπο Υ Δ τὺ ὑῃ6 ὑπουρ]ύ 
ΟΥ ὕπο [μοῦ οἵ ὑορῃιρίαῦϊοι. ΟΥ̓ Ῥ0]}]ὰ- 
ὑἱοι ; 1116 ἅγιος ἀἀοΒο. 0085 ὑπαὺ 10} 
8. ΠΟΙ ἈΡΒοΪαύοϊν, οὐ. ἴῃ 1ὐθ6 } [ ΟΥ 
ἴῃ. ἰάοα. (ἀοὰ οὰμ 6 βρόκοὴ οὗ ἃ8 
ἅγιος Ὀὰῦ ποὺ 8 ἀγνόύς, Δ 116 ΟΠ Υἰϑὺ 
ολ 6 500 κο) Οἵ ἃ8. ἄγνός ἢ) νἱγῦιθ οἵ 
{πὸ γμογίοροῦοι οὗ ΠῚ πδγ. Α 
Ἰ}}}} 18. ἅγιος 1 νἱχῦο οὐἨ }}18. ἀἰν 16 
ἀφηυϊηαύϊοι (1160. χ. 10) ὕο ψ] ἢ μῸ ἰκ 
ΒΥΔ ΌΆΙΠΥ Ἑομσηοα (ἀγιάζεται, Ἡ ΟΌ. 
Χ. 14); 110 15. ἀγνός ἴῃ νἱγύαο οὗ θα ΌΠ}}γ, 
μηδ} αἸΒ6 1 011η6. 

καθὼς ἐκ. ἁγνός ἐστιν] Θυ6η) α8 ἤδ 
(ΟἸγϊϑ0) 8. ρῶγρο. 'πὸ ργοποὰῃ ἐκεῖ- 
νος, ὯΒ ὑπτουρμουῦ {Π|0΄ ΕρΙΒ019 (11. 6 
ποθ), ΓΟΙΌΥΒ ἰο ΟἸγδύ, 1ὺ 15. ΘΠ οΒ6ι 
᾿ογο, ὑπουρ {116 ῬΥΘΟΘηρ' αὐτός γο- 
ΓῸΥΒ ὕο ὑ0 βῶῃηθ αἰν]η6- μα λη ΡΟΥ- 
801, ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ 0 ΟΠ] 5180 ὑπ ΤΟΙΪΌΓ- 
ο090 ἴο 0 Πογὰ Ὠυϊηδη 16. Τὺ ἰ8 
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τίαν καὶ τήν ἀνομίαν ποιεῖ, καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστὶν καὶ 

ἴῃ. τϑϑρθοῦ οὗ {18 ΟὨΪΥ ὑμαῦὺ ΗΘ οδῃ ὉΘ 
ΒΡΟΚΘη οὗἨ ἃ8 ἁγνός; ἃ ἰπ γχοβροοῦ οὗ 
Ηἰἷβ ὑγὰθ ΠΥ Ὁ δὰ Ὀ6 Ββαϊά οἵ 
Ἡΐπι ὑμπαὺ “Πο ἐθ ριγθ," δπᾷ ποῦ ΟὨΪΥ 
ὑμαὺ “116 τ0α8 Ῥυγο. ΤῊ τοβαὶϊὺ οἱ 
(86 Ῥογίοοιοι. οὗ ΠῚ ῚΒ. οαὐθ]ν ἀϊδοὶ- 
Ρ] πο (ΗΘ. ν. 7 6) 50}}} αὐ 68 πῃ Η 
δου θὰ βίαϊο, ἘῸΣ ῃ0 ΟΠδηρῸ οἵ 
ῬΥΓΟΒΟΌΙΒ ΘΟΙΙΡΑΓῸ «Φ01Π Υ, 30 ; ΧΙζΧ. 

35. 

2. 714 6556η ϊαΐ σπαγαρσίογ, Ο ἐλ 
οἰ ϊαάγον φῇ οὐ (ἰλὶ. 4-0). 

Τ}Ὶ6 ομαγδοίοῦ οὗἉ οἰ] ἄσοη οὐὗὁὨἩ αοά 18 
8061 ἴῃ ΤΟΙ 0 0 51 πα τἱρ]ιοοι8- 
"οΆ5. ῖ 15. ἴῃ 105 Πα γ6. ̓ΤΤΟΘΟΏΟΙ]6- 
4016 τι ιθ! ΟΠ γἰϑυδηϊύν (οὐ. 4---6). δ΄ 
ἸΏ Κ8. ἃ ΘΟΠΠΟΧΙΟῚ νυ} ὑΠ0 4ΟΥ]] ἢ 
ΠΡ ὐοοῦβηοϑα. 10} ΟἸγδῦ (δῦ. 7, 8), 
δίῃ 18. 1] ΡΟ551016 [ῸΓ {1|ὸ ΟἸ4 οὐἩ ἀοά 
(ν. ϑ9).:. Το ἀῃαουγηρ ὑπουρ!ὺ οὗ {10 
δοίϊΐοῃ. οὗ [150 ὑολο οΥ5. (συ. 7), ν]1Ὸ 
Ὀλοοά βαϊγαθύίοηῃ ἴῃ Κηομ]οίρο, 15 
ΘΥΟΙΎΜΊΟΥΘ γ᾽ Βοηΐ. 

4--ι, Τὸ παύασο οὗ 5᾽ῃ 15. σοῃ- 
Β᾽ ἀογοα τὴ ᾿βο! ἃ5 ὕο 105 ΤῈΣ ΓΟ ΔΌΣ 
ἃ πα 105. ΘΒΒΘΠ ΘΟ (0. 4); ἃ8. 10 ΟἸιυϊδ 
Ὀούμ πὶ ΠΠ|5 Υ οΥϊς πὰ ἴῃ ΗΠ5 ΓΟ βοὴ 
(νυ. 5); ἃ ἃ8. 10 δ) πορα νοῦ ῇῦ ἀηά 
ΡΟ νον (υ. 6). 

4. Το ὑγαπδιθίοη οὐ ὑποιρ]ιῦὺ [ΠῚ 
τΌ. 1--- Ἰίαα. ἴῃ ὕπο 1ᾶοα οὗἨ “γυγΠοὺ- 
υἱον. Τ]|}8. οὐουῦ ΘΟΥΤΟΒΡΟΙ 5. ΜΠ 
{16 ΕΠ ΠΙ ποῦ οὐὗὁἨ πιλιιἷβ ὑσιιο ΟΜ ΘΠ, 
γ 1οἷϊ ΟἸΡΙϑὺ 118. ἀρὰ 10 ῬΟΒΒΙ}}10, 
6 ψοῸ οὐ 5. αἷὰ ΔΟῸ5. ἢ [ποὺ 
Υἱοϊαίθ {δὸ αἰγίπο ἅν ; ἀπ, τιογὸ 
ἔπὰῃ 18, Βα μα Υἱοϊαϊίοι οὐ ὑπὸ 
αἰνίηθ ἃ ἃγῸ ΌΒΟΙ ΘΙ ἰἀρθα θα]. 
Τῆο ἢγθὺ οἴδιιβο 4015 νυῖ0}ν ὑΠὸ Ῥγλο- 
οὶ τηληϊοβύλυϊομ ΟὗἨ βίῃ. ἃπα {Π0 
Βοσοημἃ {ΠῚ {10 ἱππουηοϑῦ ΘΒΒΟΠΟῸ 
οὗ 1. 

Ιῃ οὐ. 4, αὶ {Π|ὸ βιιοσοβϑῖγο οἰδῦβοι 
876 οοογϊηκ οα ὈΥ͂ καί... καί...«καί. Τὰ 
τῦ. 6---ὃ οἴλμδο ΓΖῸ]]ΟννΒ οἰλαβο τὶ Ποῖῦ 
ΔΏΥ ΟΟΠ] ποίη, 

4. πᾶς ὁ ποιών...Ἶ νον οἠ6 ἐδαί... 
Οὐ. Ὁ. 3 ποθ, Το οοῃβίαηῦ ΤΟΡΟ- 

{ππ]Ἰ᾿οἢ οὗἨ ὑ{εῖ8. ἔογπι ἴῃ {18 ρτοιρ οἵ 
ΥΘΥΒΘΒ 18 ὙΟΣῪ ΠΥ ΘΒΒΙΥΟ. 

ὁ ποιῶν τὴν ἀμ. φχιοὶ γαοΐξ ρρεσα- 
ἐμὴν ((ἀοἰϊοί μην, ΤΟΥ.) Υ., τλαΐ ἀοοίἧι, 
δῖη. ΤΠ ῬΠγΆΒΘ 8 ἀἰβθηρυμοα 
ἴγοπι ἔῃ 51 }010 θυ “ὑμαὺ βίῃηοίἢ" 
(ὁ ἁμαρτάνων Ὁ. 6) ὈΥ δάἀάϊηρ {1Π|6 οοη- 
οορθϊζοη οὗἨ {10 ὡούι} χα] δα 01) οἵἉ 
51) ἃ8. ΒΟΠΙΟΥ Πρ’ Ὑ]}10}} 5. ἀοἢ αἰ ον 
Ὀτουρσῦ ἀροιῦ. Τ}}}8 σομοθρύϊοῃ ἰΒ 
ΘΠ ϑἰδοὰ Ὦγ ἀδο ἀαϊ ΐοη οὐ ἐ}ιὸ 
ὩΥΟΊΟΪΟ (τὴν ἁμαρτίαν). ΤΟ Ὠὰ1) ἄο08 
ποῦ ΒΙΠ}}}Υ ὁομμμῦ ἃ βίη (πᾶς ὁ ἅμαρ- 
τίαν ποιῶν ΟΟἰῃρ. τ. 9; 1 Ῥού, 1. 22; 
2 (ὐΟΥ, χὶ, 7), θπῦ ΤΟΔΠΒ05 811 1 15 
ΘΟΟΒΔ] Οὔ ΟΒ8, 

Οὐμ θα δ. 8, 9, Φο νη Υἱἱ!. 34 (τὴν 
ὧμ.)}; ἃ οθμηύγαϑὺ Φ8Ώ10Β. γ. 1ς κἂν 
ἁμαρτίας ἢ πεποιηκώς. 

1116 σου ΓΟΒρΡΟ αἰ μ]γαβα 18 ὁ ποιῶν 
τὴν δικαιοσύνην ὃ. 7 (10), ᾿Ϊ. 29. δίῃ 
5. ἃ ὙΠΟ] (ἡ ἁμαρτία) ἈΔΙΒΝΥΟΙΉ ἰο 
ΤἸΡ] ΟΟΙΒΠΟΒΒ ἃ8 ἃ γ 010 (ἡ δικαιοσύνη). 
τον ἡ ἁμαρτία ΘΟ ρα} Ὸ ].0η). γ. 12 
(ἁμαρτία Ὁ. 13); 20 ἔ,, νἱ, ΄ Πἶ 

καὶ τὴν ἀνομ. ποιεῖ] οἱ ζηϊἰωιεί αἴθ 
͵Ζ7αοί Ὗ.-, ἀοοίν αἴδοὸ ἐκ σον οϑα, Υ]ὸ- 
Ἰυΐοδ. ἃ ἰὼ ΜΉ 1ΟἾ. Ο]Δ}1}8. 118. ΟΥ̓] 
Οὔ ΙΟθο (οοιρ. ΔΙ αὐ, Χ 11, 41; ΥἹ], 23 
οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομ.).. Αμά γοῦ 
ὨΙΟΙῸ {1181} 0}}15 
ἡ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία, ῥροσδαξηγν 

οϑὲ ᾿υϊ εἰ α8 0... 51} 5 ἰατοί δα η δα, δῖ 
ἃ Ἰ] ΒΒ ΟΗ5. ἃ Ὸ ΘΟ ΟΥ 10] ΟΡ 18. 
δ 5. ποῦ Δ). ΡΟ ΑΥΎ ΟΟΠΟΟΡΙΟΙ. 
ΠῚ 15 1ὸ Ἀββουθθῃ οὐ ὑΠῸὸ βοῖ ἥδιν ὙΠ} 
ἀσηιηδῦ ἃ ραναβιοπηῦ ἀπ  Ππονγ. [ὁ 
Ὑ}10 515. ὈΡΟΔΚΗ ποῦ ΟΕΪΥ͂ ὈΚΥ δοοσοιὺ 
ΟΣ" 1 88} Ἰβοϊα θα οὔ}, θαὐ ΘΥΒΟ ΠΥ 
{πὸ ν᾿ ΜΊ ΒῸ νὰ ογουϊοα (0 
{0ΠΠ], 

7}}18. “Ἰνγ᾽ τυ Π οἷ. ΟΧΡΙΌΒΒΟΒ ὑΠπῸ α- 
νὴ ἰάοα] οὗ πλπμ οομϑυ αὐ ἀπα 
στον! μὰ8. ὑπ γοθ οἰ οὐ ἀρ} ]]} 10}}8, 
"ΠΟΥ 18. ἅΠπ|  “Ἰανν" ΟΥὗἨ ὁλο] Π]4}}}5. Ρ0}- 
ΒΟηὰ] Ὀοΐηρ: ὑπογὸ ἰβ ὅΠ|ὸ “μην οὗ 1.15 
τοϊδύϊοη ο {Πρ ψ᾿Πουὐ 1: ὑΠ|0ΓῸ 
5. {6 “Ἰανν᾽ οἵ }}18 τοϊαῦϊον ὑο αἀοά, Τὸ 
γἱοἰαῦθ ΔῺΥ γανὺ οὗὨ {{}|8 ὑπ γΘίΟ] ἃ Ἰὰνν 



00 

3 ’ ἀνομία. 

κα οἴδατε : οἴδαμεν ἐὲ ὑμ0 (1αἰ). 

ἷθ ἰο Βὶη, Ὁ. ἃ11 Ῥαγίβ ἃῖὸ Αἱγ 16, 
(ΦΔῃ)68 1}. 10), 

Τ|ιὸ Μοβαΐο [8.7 ψὰβ αἰγϑοίθα ἴῃ ἃ 
γοργοβοηίαίνο ΔΒ μ οι ὅο οΔ6]} οὗ {Π 080 
ΒΡΊΘΧΟΒ οἵ ἀαΐγ. [ὑ ἰουομοὰ ὑἁροῃ 
ἸΔῈ Β ἀοα]ηρ’ τ ὶὺ ὨΪΠ1861 : ΡΟ ἢ}18 
ἰγοαϊιαϑηῦ οὗἁἉ ογοδύίοῃ (Οὗ Ὡ161, ΔηἰΠ18 185 
δηἃ ΟΥΟΡΒ): ὍΡΟΙ 18 ἀπίγ ἰοτναγὰβ 
αοἄἅ. Ιῃ {18 ᾺΥ ἃ γψὰβ δίοα ἰο 
Ὀγΐηρ, μοπιο ὕο0 τὰθὴ {}6 ἀἰν]η6 5140 οὗἁ 
ἃ}} δοίη. 

ΠῚο οὐἱρίη οὗἨἉ 51) ἴῃ Β601 5} 0885 8 
γίνια]γ ΠΠαδύταϊθα Ὀγ δὐ 1165 (.. 14 ἢ), 
ὙΠ0 ΒΠΘΥΒ ἃ150 ὑμαὺ ὑπ πορ]οοῦ οὗἉ 
ἀυΐν, 16 νἱοϊαὐϊοη οὔ ὑΠ6 αν οὗ στο}, 
18 81 (108 ἱν. 17) ἣο δύ Φ0}) ἸΔγ8 
ἄονῃ ὑμαὺ “ἀγσ! ὐοοιιβπ δα, {π0 [81]- 
υΓ60 ὧο [16] οὖν ΟὈ] ΡΟ ὕο ΟΥΠΟΤΉ, 
18. βη (6, Υ, 17). 

ΟΥΠΘΥ ΟΧΔΙΏΡ]Ὸ8. οὗἩ {Π6 π8ὸ οὗ {}ὸ 
Αὐίίοϊο ἢ Ὀούδι Βα δ] θοῦ δηὰ Ῥγϑαϊ- 
οαΐο, ΜΠΟΠ {Π0 00 ΔΓῸ σΟΉγΟΥ 0 ]0, 
ΟΟΟῸΓ: ΑΡΟΟ, ΧΙΧΣ. 10 ἡ μαρτυρία Ἰησοῦ 
ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας ; Μδίί. 
Υἱ. 22; 1 Οὐ. χ. 4; χν. 56; ῬὨ1]. 11]. 
19; 6010, 0} 1. 4; 2 ΟΟΥ, 11]. 17. 

Τὸ 15 ᾿Ἰηδογοβέϊηρ [0 ποίϊοθ ὑμδαὺ 60 
ΟΌΒΟΥγΟΒ ὑδο μα θαθδοΥ οὗ {Π0 δύ] 
τομάουίηρ : ΥἰγίαβΒ Ὠυὐ8 βοηὐοηίϊο, 
})0ὺ 5808, ΓΔ 0}}}}18. ἴῃ Πηρτια ΟὙΔΘΟΟΤΏΠ, 
ἀπ οάϊύα οϑὺ δριϑύοϊα, σου μα ὑπΓ, 
βία! ἀοπλ ρα 608 ἐηχία8 ἀνομία 
νοσλύαν... ΟἸΏΠΘΒ. ΟΠ] αἰ θοοσοδηῦ 
ΡΥ] ΟΜ (ΡΒ. ΟΧΙΧ, ττο [8 0.) 
τοὶ βυαμὺ, ἤ00 οδὺ ποὴ βοίατῃ 11} ααὶ 
ἀαΐδπι 5101 βου ρῦθο Ἰορὶϑ βοϊοη μη 
οοηἰοιηππηῦ, 50α οὗ 11} αι ἸΠπΟσΟΙ 181} 
Ἰορσῖβ παύα γα} } 8. αὐδιη ἷπ Ῥτοϊορ]αβίο 
ΟΠΊΠΟΒ ΔΟΘΘΟΌΪΠ.1Β ΒΥ 6 ΠΗ δύο βῖγο 
ὨΘρ] ρομεἃ βῖνθ οὐΐδηι Ἰσῃηογμηὐϊα 60Υ- 
γυραηΐ. 

5. Νοῦ ΟΠΙΥ͂ ἰ8 βίη ἃ Υἱοϊαύϊοη οὗ 
{π0 ἴα οὗ πιδηβ Ῥοΐηρ: ἰὑ 5ο 8 αὖ 
πδυρἢῦ ΟἸΥἾΒ0 Β. τἰβϑίοη. Η18 σψοῦκ 
τγὰϑ ἴο ἰδῖζο ΔΥΥΑΥ 5:8: Ηθ ΗΪπΊΒ61} 
ΜᾺ Βίη1688. Τ᾿ 18 08. χχοϑὺ ΘΟ ΘΠέαΥΥ 
Κη ]θαρθ βθνγα ὑπαὺ 81Π 18. υὐΐου]ν 
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3 ε ἴω Ἁ 

καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς 

τὰς ἀμ. ἈΒ γῇ ΙὴΘ 5.1 Ὦ] : - ἡμῶν ΝΟ [80 (1α}}. 

8] 16 ὴ ἴροπὶ ὑΠ6 [Δ 10}. 
οἴδατε] 8οἷ8 Ὗ,, γ6 ζηοῖο, ΤᾺΪΒ 

ΔΌΡΘΑΙ ἰο ὑπο Κηον]θᾶρο οἵ ΟἸγἰβυϊδη8 
18 ομογδοίου βιϊο οἵ δὺ Φοῖπ, ὑπουρὶι τ 
58. Τουπὰ 8180 ἴῃ δὺ Ραμ]: ὁ. ἰϊ. 20 ἔ, 
ἷγ. 2,14 ἢ, ν. 15. 18 Ε ποῖα; 3 920}}ὴ 12. 

ἐκεῖνος ἐφαν.) {{|6 αἀγρραγιῖέ Ὗ,, 
μιαηγοδίαξ 5 οδὲ Απρ., 116 τἸταϑ ῃιαηΐ- 
͵οἰοα, ΤΊ βδυ)θοῦ 15. ποὺ ἀοῆηοά 
ἸΠῸΟΥ ΔΩ ἀρον οὰ ἀϑροοῦ Δ αηιῦ ἢ 
σοι Φο} 1. 20, ϑοην φῇ Οο( υ. 8), Ὀαΐ 
Ἰοῖῦ ἴῃ 15 Πἀ] 655. ΒῸΥ ἐκεῖνος 8606 0, 
11. 6 ποίο. [10 ΜΠ] 6 οὐβογγοα ἐμαὺ ἴῃ 
{815 γουθὸ ἐκεῖνος ἃη ἃ αὐτὸς ἃΥῸ πδία- 
ΤΆΪΥ τοίουγοα ἰὸ ὑδὸ 58} ΒῈ ] θοῦ. 
ΟΟμΡ. «Ψ0Ππ ΧΙΧ. 35. 

ἐφανερώθη] ἐδα5 ῃναλι 86α, ΟΟΙΏΡ. 
1]. δὃ ποΐο. 16 “τηδιι δυο οὗἉ {110 
Τιογὰ ἱποϊαᾶθβ ὅΠ0 0]. οἵ {15 ἢ15- 
ΤΟΥ] [τὸ νιν ἰύθ ΘΟΠΒΟΘΈΌΘΠΟΘΒ : 
ΠῚ5 Βιγίῃ, απὰ ἀτονί, πα ΜΙΗΙΒίγυ, 
8 η Ῥαβδίοῃ, ἃ Ἐοϑαγχγοούίίΐοηῃ, ἃπα 
Αβοοηϑίοη. μοι ραγύ οὗ ἐμ6 ΤἸογθὶὰ- 
ὑΐοῃ σοι θα θα 1} Βοῖηο ΜΧΔΥ ὑο {{|0 
ΤΟΙΊΟΥ͂ΔΙ] οἵὗἨ ἁ 515. 11ιὸ [λοἀοηῃηρίϊοι 
Δη4 Λἰοποιηοηῦ ΘΓ ΚΟ] ὺ οαὖῦ ὮΥ 
ΠῚ ᾿ἰγίπρ᾽ ἃ8 ΜῸ]} 85. ὉῪ 1118 ἀγίῃρ. 
Οὐμρᾶγθ Μαίί. υἱ1]. 17. 
ΤῊΉο Ἰάοα οὗἨ “μι οϑύαθοη ἴῃ {115 

ΘΟ ΠΟΧΙΟΝ ΣΠΨΟΪΥΟΒ ἃ ὈΓΘΥΪΟᾺΒ Ὀοΐῃρ. 
Τμῦβ {110 ὕθγηι ἱποϊπἀθ8. ποῦ ΟἿΪΥ ὃ ἦν 
ἀπ᾿ ἀρχῆς Ὀπύ 80 ἦν ἐν ἀρχῇ. 

ἘῸΣ ὑπὸ αἰ ογοιῦ ῬΠΓΥΆΒΟΒ. π8θ0α ὉῪ 
δὺ Φομῃ ἰο ἀσβοῦῖρο πο Ιηοαγηδέϊοι 
809 Αἀαϊ ΟΠ] Νοίο. 

ἵνα...ἄρῃ] εξ ροσοαίιηγ (-ἰα Τ᾿ ον.) ατι- 
ψογαΐ Λὰρ., Ηἱ ροσοσπία ποϑίγα οἰογοῖν., 
ἐλαὶ Πα τιαν ἑαΐθ αὐδᾶν 8ἴη8, ποὺ 

ΒΙΠΊΡΪΥ 40 ΔΑΥ ΣΟ {Π|0 Τα Βῃπηθηὺ 
Οὗ ὑπθηλ, (ὉΠ. 1, 9 ηοΐθ. 
ΤΟΙ δαύθαιὶ οὐ αἰηϊ ἐοηο ααδ' 

ἴλούα βαπὺ οὐ Δα͵αναηάο η6 ἤδη οἱ 
ῬΟΓσΘοη40 δὰ γἱΐδηι ἈὈ] Πουΐ οπγηΐηο 
0} Ῥοβϑίηῦ (Βθ46.. 

ΕῸΥ ὑΠ|0 ΒΘΏ86 οἴ αἴρειν ΘΟ ΡΥ ΦΌἢῃ 
Ἶ, 29 ποίο; δ ΗΘ}. χ. 4 (ἀφαίρειν 
ἁμ.); ἰά, 11 (περιελεῖν ἀμ.) μοῦθ8, ΤῊΘ 
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αἀμαρτίας ἀρη, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 

ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΝΤΙΕ ΟΥ̓ 51Τ' 5Ο0ΗΝ. ΙΟΙ 

δ πᾷς 
ς 9 3 “" ’ 9 ε ἤ “ ε ς ’ Π 

οεν αντω μένων ουχ αμαρτανγει" “Πας Ὁ αμαρτανῶν ουχ 

ἐν αὖ. οὐκ ἔ.: οὐκ ὅ. ἐν αὐ. δὲ γη6 [ἢ 6. 

ἀοιαϊπδηῦ ὑπουρμὺ μοῦ 18 ποῦ ὑπαὺ οὗ 
{86 5601 βδουῆοο οὗἉ ΟἸ τύ, θαὺ οἵ ΗΒ 
αὐῦον ὨΟΒΟΠΙΌΥ ἴο 581} ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ ΒΠΔΡΟ. 
1100 οπιο ο γϑῆιουο 4}} 518 ΘΟ ἃ 
Ηο νὰβϑ Η]Π)86] 5110 88, 
ΤΟ 86 οὗἨΝ6 ΡΠ} “Β1η8᾽ (τὰς ἀμ.) 

αἰβυ] πρ  8η08 {6 οχαοὺ οοποορίίοῃ οὗ 
ΟνΙδὺΒ ψοὺϊς ΠΘΙῸ ἔγομι ὑΠπαὺ σίνοῃ ἴῃ 
Φοἢ 1. 29 (({Π|0 51. οὗἨἉἁ ἁ{Πὸ που]. 
ΤῊ} ἰάθα 15 ὑμαὺ οἵ ὑπὸ Ἰῃδῃ Π01ἃ ροΥ- 
ΒΟΠΔ] γΟΔ] δὰ 1085 Οὔ ὑΠῸ Βίη οἵ ΔΗ] 
16}. ΟΠ γδϑὺ ὑλ]ο 5 ἀναγ. ΤῊ ῬΉΥ 0 
βύδη 8. ΥΙ Ποὰῦ αν μον ἀοδη ἴθ (81)}5 
ποὺ ΟὟ" 517,8) ἴῃ ΟΥΘΥ (0 πο] πα 6 {10 
[Δ] 085. οὗ ὑΠ6 χ}} ΘΧΡΥΟΒΒΘα ἰῃ 6. 
11. 2. 

ΕῸΡ {Π|0 Ὁ] ΌΧΙ] τιϑθα ΔΌΒΟΙα ΘΙ. 800 
Βοτη. ΥἹἱἱ. κα; ((0]. 1. 14; ΗθὉ. 1. 3; 
(9Δηοα ν. τό; 1 Ῥοῦ. 11. 24). [1|1Ὸ 
το ηρ’ ἰῃ ΕἸ]. 11, 1 15 πχΌΠρ.] 

ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν] "1110 ΟἸλι50 
18. Ἱπἀορομαοηῦ ἃμά ποὺ ἰο ὈῸ ὁοι- 
πθοοίοα νυ] ὅτι. Εν {Π|ὸ βίανομηοιῦ 
πα ὑΠ0 ἴΌΤηϊ ΟἵὁἨ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟῚ ΘΟΠΡΆΓΟ 
ΦΌΠη Υἱ]. 18 ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 
ΤῊΪβ ἔλοῦ αὖ ομοῸ ΟΧρΡΙ αἰ ον ΟἸγἰϑῦ 
οΟἸ]α ἕαῖζο ἈΥΡῸΥ βίη, δὶ ον 5 1Β 1η- 
ΘΟ Δ. 0]6 10} [6] ον υβ γν 10} Ἡ τ. 
ΤῸ ὕθηβθ (8 ποὺ 108) τι κ8. {}|0 
οἰθγηδ] ομδγαοίου οἵ {0 ΠΟΟΘΘΟΠΊΘΥ, 
ΑΙΙ ἐπαῦ ὈΘοηρθ ἰο 1118. “Ρογοοὐθα᾽ 
᾿δηΠοοά (Η60. ἰΪ. 10, γ. 9) “18᾽ 'ἰη ΗΠ 
Π0 1688 ὑπ Π|8 Ὁπομαηροαὰ ΠΥ ΠΥ. 
ΤΊΘ “ῬΌΣΥ" οὗ Ὁ. 3 ἰβ ὑγαοοά Ῥδοῖς ἰο 
18 Ἰηουθηῦ ΒΟΌΓΟΘ, 

ΤΊΟ ΘΔ 518 18. ὑμγοη ὍΡΟΙ “βίη, 
80 ὑπαὺ ὑπ 1ἸὑογᾺ} τοπαουίηρ που Ρο: 
“Β' ἰῃ Ηΐϊπ {Π|6 0 18 πού. 

6. ΤῊΒ γουβὸ ἤἥονγβα ΑἰγθοῦΥ ἔτῸΠὶ 
{10 ἰαϑὺ οἴαιιβο οὗ Ὁ. 5. Τυὰθ [6]]οτ- 
ΒΡ ψῖῦ ΟὨγθῦ, ὙΠῸ 8 δρβοϊαύοὶῃ 
ΒΙΏ]ΘΒΒ, 15 ὨΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ ᾿ποοηβἰϑύθηὐ τ] 
βίῃ; 84, γοὺ ζαγύμου, {86 Ῥγδούϊοο οὗ 
βίη Θχοϊἂθϑ ὑ}}6 Ὑϑα ΠΥ οὗἩ ἃ ῥγοϊοββοα 
Κηον]οάρο οὗἉ Ομ γί βϑύ. 

μένων] δῦ ΦόΠη ΒρΟΔΚΒ οὗ ΔΌ] ἀἰηρ᾽ 

6 πᾶς ὁ ἀμ.: -Ἑ καί γῇ ΒΥΥ γα. 

ἴῃ ΟΠ γβὺ δηα ποὺ ΒΥ οὗ "βοϊῃηρ᾽ ἴῃ 
ΟἸγῖβι, Ὀσοδιιβθ 1.15 ἀὐριπηοηῦ γοϑὺβ ἢ 
ὑδο οἴποδου οἵ οοη ϊμαουβ μαμδη οἰἴοτί. 
Οομηρ. ἱΪ. ς ηοΐο. 

οὐχ ἁμαρτάνει] δϊηηοίδ, ποῖ, Τ|Ὸ 
ΘΟΙΙΠΙΘΗ ΑΥΎ Οἡ. {1118 ῬὮΓΆΒΟ 18 Τουπὰ 
ἷῃ 6. 1. 6, Τὸ ἀοβοῦθο85 ἃ ΟΔΓΔΟΥΘΥ, “ἃ 
ῬΥΘΥΔΙΠηρ’ μ8}010᾽ Δα ποῦ ΡΥΪΠΊΔΕΙΪΥ Δ 
δοῦ, Ἰύλοῖ βοραγαΐο β1η{] δοὺ ἀ068 ἃ 
ΒΌΟΝ Ἰηθουγαρὺ {110 ΤΟ] 810, πὰ γοῦ 
80 Ἂν 8ἃ85 1ὖ 14 Τογοῖσῃ ὕο {110 ΟΠ ΔΟΙΟΣ 
οὗ {Π|Ὸ γηδῃ, ἀηᾷ τοιηογοα [τοι }ιἶγὰ (Ἰ]. 
1), 10 Ιθᾶγ68 1118 Οαγδοίου. ἀπομδηροα, 
ΤῊ18. 8. ὑπο ὑγ}]} Ἡ}110}}. ΛΔαρπβΌ 6 
ῬΑΥΘΙΆΠΙΥ ΟΧΡΥΌΒΒΟΒ. ΠΟ ΠΘ ΒΆΥ85 {Ποῦ 
ἰδ 8ῖη ΒΡοκοι οἵ 18. 110 νἱοϊαίϊοι οἵ 
ἸΙογο ; [ῸΥ ἸΟΥο ὩΔΥ ὈΘ ἴα κοὴ ζαἸ Υ]Ὺ ἴο 
ΘΧΡΙΌΒΒ ὑπ ΘΒΒ6 006 οὗ {Π|ὸ ΟἸγἸβίλλη 
ομδγϑοίοσ, Οὐληρ. 6. ν. 1ὃ πῃοΐθ. 
ΟΠ ΡΥ «0}}} ΧΙΪ]. 10. 
Βοάθ ΘΧΡΥΌΒΒΟΒ ὑΠ6 ὑγα!}} ἃ δ 1ὑ 18 

ῬΙΔΟΟ ΟΠ ΘΟ Ἰο Μ]ιοῖι ᾿ιθ0 888: 
αυδηύαηι ἴῃ 60 πηδηηθῦ 1 ὑφ } 1101] 
Ρασοαῦ; Ὀαῦ 10 Ἰοάνοβ οὖ οἱἨ 5]5}}ὺ 
{πὸ 1ὔογ}} Β0Ϊ ΓΙΌ} ΟἸγΔΟΌΟΥ, 

πᾶς ὁ ἅμ... οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν] Τ]16 
ἱπίουγαρύϊοη οὗἉ ὑπο [ὈΓΠ1Ὰ] ΡαγΆ]10118}} 
5. ὁμαγαοίου βῦϊο οὐ δύ Φο. [ηβὑθιὰ 
οὗἨ βΒΆγΠ ΘΥΟΥῪ ὁπ0 ὑπαῦ Βιπποὺϊ ἃ- 
δάσο ποῦ ἴῃ (15. ουὐ οὔ᾽ το) Η 1}; 
.ὸ βιθδοι ϊοθ ἃ φγοαϊοαύϊνο οἷαιδο 
Μ 101}. οαΥΎΘ5. Ὀδοὶς {π6 πιὶπα οὗἁ {116 
ΚΔ οΥ 0 τὶ ΟΔΥ ΠΟΥ βὐὰρο οὗἩἨ {π0 [αὐα] 
]αγο, ἃ5 1 116 νου] Β4Υ: “1 βπ0} ἃ 
οᾶβο {ποῦ 15 πὸ αποϑίϊοι οἵ ᾿Δὐϊαΐηρ.᾽ 
Π)0 οομπάϊἐϊοηθ οἵ [0] ΟΝ ΒΡ ΠΆΥΟ 
ΠΘΥΘΡ ὈοΘη δα βῆ θα, ὅπο} ἃ ΟὴΘ [ιδ{}} 
ποὺ βοθῃ Ομγιϑὺ (αοα ἴῃ ΟἸΥδῦ) ΠΟΥ 
γοῦ ὁοοπῖ0 0 Κπον Η μι. 

Οοιαρᾶγο 1. 6 ἢ (6 οσϑΐρ τι 
Πίπι,᾽ ΓΘ] ονΒἷρ οπ6 Μ10}| ἃπού 9); 

ἷ, 8, 9, 1. 4 (80 ὑγα!! 15. ποὺ μι π8,᾽ 

ἐδ Ἰονο οἵ αοἀ ἰ8 ροτίοοἰθα᾽); σύ. 7, 

8: ἷν. ς, 68; 7, 8; γ. 10, ἴῃ 11, 23 

ἐπογθ 18 ἃ ρογίοοῦ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΑάΘΠΟΘΟ, 

οὐχ ἑώρ. ..«αὐτόν] ἩΟΉ, υἱάϊέ θμ7). θ6 
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ς 7 ᾿ δ) ), ἐωρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν. 1 7Τεκνία, μηδεὶς 
’ ε “-- ς “ Ἁ 3 πλανάτω ὑμᾶς" ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιος ἐστιν, 

7 τεκνία δὲ Β γρ 5υτγ ; παιδία ΑΟ᾽ Τη6 Βγγ ἢ] τηρ. 

σοσηουϊέ φῆ Υ,, λαϊδ τοὶ 960Ή... 
ηοὶέδ6»}" ξηοιοοίθ. πὸ ἤγϑῦ πογὰ ἀο- 
ΒΟΙΙΌ65 {ῃη6 Πηπιοάϊαίο ἀηᾶ αἰγοοῦ 
νΙϑοη οὗ ΟΠ γίβῦ; δπὰ ἐπὸ βοοοπᾷ {πὸ 
ῬΘΥΒΟΏΔΙ ἃπα ἀοία! θα Δρργορεϊαύϊοη 
Οὗ ὑπ ἔχτῦ 80 γγοβϑηΐοα ἰο {110 ΟΥ̓́ΟΒ. 
“ΒΘΟΙἢρ᾽ ΟΧΡΥΌΒΒΘΒ. ὈΥΪΘΗ͂Υ ὑΠ0Ὸ Γα]]οϑῦ 
οχουύίοη οὗ ον αὐπηοδὺ [μου] 165 οὗ 
ΒΆΪΠΐηρ ΠΘῊ ΟἸοιηθηὐδ οὗ ὑγαθ} ἔΥΌΠῚ 
μου; “Κπονίηρ" (ἐγνωκέναι), {Π|Ὸὸ ἃρ- 
ῬΥΓΘΒΘΏΒΙΟΝ 8η4 οοογαϊηδύϊομ οἵ {110 
ὑγαῦ νι ΐη. “Κα πον ηρ᾽ 15 [085 ἀἰτοοῦ 
δηα ἰηχηγχοαϊαία ἀμ ὑῃογοἴΟγῸ ΤΟΓΠῚΒ 
ὑ.ο ΟἸπὰχ ΠΘΥΘ. 

ἑώρακεν) ΟὈΠΊΡ. 6. 1γ.20;3 Φ0ΠΠ 11; 
ΦόΒη ἱ. τ, γ. 37, Υἱ. 46, κὶν. 7, ὁ (ΠὉ. 
Χχὶ. 27). 

ΤῊΘ υ80 οὗἩ ὑπ0Ὸ τοῦ ΠΟΤῸ ἴῃ ο0η- 
ποχίου ὙΠῸ} ΟἸγϑῦ ΒΟΟΒ ἰὼ ροϊπύ 
ἴο ΒΟΙῚΟ ὕθδοῦουβ γΠ0 ΔΡΡΘΑΙΟα ἴο ὑπο ὶν 
ῬΟΥΒΟΙΠΔΙ βἰρῃὺ οὗὁὨἩ ὑπὸ Ἰμογὰ (Θομ,Ρ. 1. 
ι 1, Φολ χῖχ. 35, χχ. 20) ἃ5 δἰ γἱπρ' 
αὐ οΥΥ ἰο ὑμοῖν [150 ἀοούγπο, ΟἹ 
Βι 0 ἢ ἴῃ Βρ16 οὗ ουὐναγὰ ᾿π ΟΥΟΟΊΓΒΘ 
0 οοὐἹὰ Ὀὸ βιὰ ὑμὰῦ ΠΟΥ λα πού 
8060}. ΟἼγΙβὺ᾽ (οοΙΏ}. 2 ΟΥ̓. Υ. 16). 

οὐδὲ ἔγνωκεν) “Πα ποῦ Θοπ)6 ἰοὸ 
Κηον.᾽ Τ8ὸ ροϊηῦ ΤοραγαοΩ 15 ργοβοηῦ 
Δα ηοῦ ραδύ. ΟὈΙΏΡ. 11. 3 ποΐο. 

ΤΠῈΟ βἰαἰθιηηοηῦ Ἰοαγθ8. Οἢ ΟΠ 546 
{Π0 αὐοϑύϊοη οὗἨ {86 ἱπάϑίβο ὉΠ] οὗ 
δγύασθ. [ὑ ἀρα}5 τ {Π| ὸ δούπα!} βίο 
οὗ [89 τλῆ. Ῥαβϑὺ βιρῃὺ δηᾶ ραβύ 
πο ]οαρῸ οοα86 ἴο ὯΘ ἉΠ]0Ὰ88 {ΠΟΥ͂ σῸ 
[ογναγά. 
Ταῦμο ν᾽ Θχρυοδϑοὰ ὑπὸ ἐσ θη 

[0 β84 “ΗΠ γψγὃο 18. ἃ ΟΠ τ ϑύϊδη 18. ΠΟ 
Οἰνἰβέίδη." 

7) 8. τοι ΘΟμΒι ἀουπρ ἐἢ 6 παίαγθ 
οὗ βίη ὐ ΦοΠἢ Ῥάβ8οΒ οἢ 0 ΘΟμβί 6 Γ 
09 Ῥούβομδὶ βρ για] βουτοο ψι 
ΜΒΙΟΣ 1 16. οοηπθοοίοα 48 τἱρῃὐθοιῦβ- 
Π6Β5 18 σοῃηθοίοα υὺὶϑῃ ΟἸγβέ, ΒΜ] 18 
{86 βίρῃ οὗ ἀοροπάθησο οὐ ῃθ ἀθγ1]} 
8086 του κ8 ΟἸγἶϑύ σαθ 0 Δ00]18}, 

ἡ. τεκνία] Εἰ οϊὰ Υ., Ζὐ εἴ εἰὶϊ- 

μή τις Α. - τὴν δικ. ἐδ δ, 

αγθΉ. 8360 ἰϊ, 12 ποίθι ΤῊ ὑθμᾶοῦ- 
ΠΟΒΒ οὗ {Ππ0 δΔἀγ688 15 ὁ81164 οαὖ ὈΥ͂ {80 
ῬΘΥῚ οἵ {86 ϑιὐπαϊοῃ. 

μηδεὶς πλανάτω] πθηλο τὉὸ8 ϑ9θαἰμ δαί 
Υ. 166 πὸ πάη, οὐθὰ αὶνῃ ὑῃ6 τηοϑὺ 
Ῥἰαμ5} 019 βίσηβ οὗἩ δυνμονιν (11. 26), 
ἰοαὦ ψοῖι αϑίγαψ. Τῆθ αὐοδύϊοῃ 18 0Π6 
οὗ δοίΐοῃ ποῦ οἵ ορἰπίοη. Οὐμηρ. 1. ὃ 
ποίθ, 

ὁ ποιῶν τὴν δικ.)] λ6 ἰδαΐ αορίῃ 
γὶγλιίσοιμβη685, ὮΘ6 ψη0 σῖνοβ οἤϊοοῦ ἴο 
δ ἴῃ 1Πἴὸ, ὙΠῸ γοα!βοα 0 ἱπ οοπά ποῦ 
(6. 11. 29).» Οὐοπηρδτο “ αοοίἦ, δἴηι᾽ (Ὁ. 4 
ποίο), “ ἀοοιἦ, ἐΐι6 ἐγιλι᾽ (ὁ. 1. 6 ποίθ). 

ςΠῸ ἄο τἱρ] ΟΊ ΒΏΘΒΒ ̓  18 ἸΔΟΥῸ ὑπ ἢ 
ἐἰο ἀο γυἱσῃίοουβ δοίβ᾽ (ποιεῖν δίκαια, 
ΟΟΙΏΡ. 1 Ῥοῦ, 111. 12 ποιεῖν κακά, 8.168 
ἷγ. 17 καλὸν π.), οὐ" Θγο ὑΠπὰη “ἴο 40 
{πὸ ἀοίβ οὗ τἱρ] ὐθοιβηθα5᾽ (ποιεῖν τὰ 
δίκαια, ΘΟΠΏΡ. Ὁ. 22 π. τὰ ἀρεστά, Ἰλοτη. 
ἰἰϊΐ.8 π. τὰ κακά); ἀπᾷ ἰὺ ἀἰ δ γ5. ἴτοη 
Ἅ ἀοίηρ ὑπαῦ πῃ ΐοῖι 15. τ ὐθουβ᾽ (π. τὸ 
δίκαιον, ΘΟ}. ΝΟ. ΧΙ]. 3 ἢ, π. τὸ ἀγα- 
θόν, τὸ κακόν) ὈΥ͂ ῬγΟΒΟΙ ηρ' ὑἢο 1468 
ἴῃ ἃ 1655 αρϑίχαοῦ οτὰ. ΟΟΠΡΑΓΘ Οὐ]. 
ἷγ. 1 (τὸ δίκαιον, τὴν ἰσότητα); 11]. καὶ 
(ἀκαθαρσίαν, τὴν πλεονεξίαν). 

ΤῊΘ οχδοὺ Ῥῆγαβο ἰ8 αἰ ογοηῦ ἴῃ 
ἔοσπι ἤγομι ὑπ6 ποραύνθ ῬΠΓΆΒ6 (Ὁ, 10 
ποθ). “Πρ ΘΟΙΒη 688 ΠΟΓΘ 18. {86 
γίγίπο ἰῃ 108 ΘΟ] οὔθ 688. ἃηα ὉΠ δ 
(τὴν δικαιοσύνην) : ἴῃ Ὁ. 10 δικαιοσύνη 
ΟΧΡΥΘΒΒΘΒ ΔΠΥ ῬΔΥ ΟΌΪΑΓ τηδ  οϑύα 00 
οὗ τἱρ ὐοουβηθαθ, Οὐμρ. Μαίί. ν. 6. 

δίκαιός ἐστιν] ἘΘ ΘΟ ΒΏΘΒΒ 18 ὑΠ 0 
βίῃ οὗ ἀἰν!ηθ ΒΟΠΒΕΪΡ (6. 11, 29). ΤῊ 
« ἀοΐηρ; ΥἹΡ αὐ ΘΟ ΒΗ ΘΒ ᾽ ΥΘΥΘΑ415 ὑῃ6 οἢ)8- 
γϑοΟΡ Δα ἀ068 ποὺ ογθαίθ 1, ΤῈΟ 
8 ὙΠΟ 18 σὶρ θοῦ 18 Γϑοορπ Βα ὮὈΥ͂ 
18 δοίΐοῃβ. Τ}6 Ῥουβομᾶὶ Ομγδοίοῦ 
τη ἀου]68 {πὸ ἀδοάβ, Τ}6 ἴοτηῃ οἵ {Π 
Βθῃΐο 06 ΤΥ ὈΘ6 οοπιραγτοᾶ τὶν Ψοἢη 
1, 41. λ6 λα ἐδ φῇ ἐλ6 θαγίδ, δ χ᾽ 
ἐδ6 φαγί, απα φροαζοίῇ, 97 ἐλ6 θαγ δ. 

καθώς] 8ἱομέ Υ., θοθη αϑ. ΟἸ τὶ 
(ἐκεῖνος 6. 11, 6 ποίθ) ἰΒ 9 Ογθ ΤΎΡΘ 



ΠΙ. 8] 
λῚ 4 ΄σ΄ι΄ ἤὔ ’ὔ 4 

καθως ἐκεῖνος δίκαιος ἐστιν" 

ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΝ 51 720ΗΝ, 103 
΄σι Ἁ ς 

δὸ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ 

τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρ- 

8 ὁ ποιῶν : ὁ δὲ π᾿ τη (1αἱ). 

οὗ τἱρηὐθουβηθθθι. ΤῸ ΟΠ ΥΙΒυ Δ} Β 
ΤΡ ΟΟΌΒΠΘΗΒ, Ππ6 ὑπὰῦ οὗὨἉ 1118. Μ ΒΟΥ, 
᾿ηπϑὺ οχίσπά ἰο (ῃ6 {Ὧ]η685 οἵ [1{6. 
ΟὐΠΙΡ. δ. 3; ἰΪ. 6; ἷν. 17; Φο]η ΧΙ]. 
15; ΧΡ. 12; ΧΥ͂Ι]. 14. 
Απριϑυϊπο (οὴὶ Βοὰο ὑγαῃβοῦ 68) 

ΓΘΙΙΆΥ 8. οα {{π|8 ΟΟΠ ρα γίβοι. θοῦ ῃ 
0Π|6 τἱρὶ ὐοοιβηθθ5. οὗ {Ππ| θ᾽ ον οῦ ἃπὰ 
{Π0 τὴ ὐθουβηθ85 οἵ ΟἸ γιϑὺ (866 Ὁ. 2): 
γ᾽Θοῦ5 απ ΠΟ ΒΟΙΏΡΟΙ δ,σμμέ τὰ 
μΡαγ  αύθια οὐ το ααὰ δα ὔομη ΤΟΥ Γ,.. 
ΠΑΡΘιμὰΒ. οὔ μ08 πηλρίποιῃ 1)οϊ, βοὰ 
πο ὴ 1Πὰὰ χφαᾶτα ᾿υοῦ ΕΠ. ἀρ α}}}8 
Ῥαΐτ!. 

δίκαιός ἐστιν] 1], 20: 'γ.17; ὃ. 3 πούίοϑ. 
ΟὨγῖϑῦ ράνο ὕπο σομρ]οῦο ὀχ} ]θ οὗ 
{16 {{ΠΠ]πιθηῦ οὗ 411} τ᾿ 8. ΟΠΊΟΘΒ. 
1ῃ Ηΐμ σὶρ] θοιιβι 6 88. γγὰ 5 811 18. 0} 
ΟΧΡΓΘΘΒΙΟῚ Οὗ ἸΟγΟ. 

ὃ. Ἴοὸ ορροϑιίίο ἰο τ. 7 18. οχ- 
ῬγΘΒΒοα 0} ΟὨδυλούον ϑ]. γα ]Ό]ΟῚΒ 
ἴῃ 6 Ῥάγα 6] ἴβιὰ : 

(8) ὁ π. τὴν δικ. || ὁ ποιῶν τὴν ἅμ. 
(0) δίκαιός ἐστιν! ἐκ τοῦ διαβ. ἐστίν, 
(0) καθὼς ἐ. ὃ. ἐ. || ὅτι...ὁ διάβ. ἀμ. 

180 βρϊ γύπα] ΠΥ (Ὁ) 18. ἴῃ {Π0 
ΟὯΘ ο80 ἀσβουϊθοὰ ΟΥ̓ {Π|0 Ῥογβοηὰὶ 
ΟἸαγδοῦου, ἰὴ ὑ0 οὔ] ον", αἰ ΓΟΟΟΙΥ ; 1110 
ἘΔ} 8. ΟΠ ΥΔΟΌΟΥ 15 ΒΗΘ [0 θῸ ἴῃ ὁΔΟἢ 
ὁᾶ80 ὑποῦρἢ πάθον Αἰ ἴθγθηῦ γΟἰ 108 
(καθώς, ὅτι), ἃ τοῇοούϊοῃ οὗἁὨ [}]8. Βρ]- 
γἰδαλ] τηϑύου (Ο). 

ὁ π. τὴν ἀμ.] Ὁ. 4 ποΐθ. 
ἐκ τοῦ διαβ., ἐστίν) οῳ (εἶα, α, 4}}. 

αἰϊαδοίο φεὲ Υ΄., 5 ΚΓ {πὸ αδοὶΐ, ἀΥ̓ΑΝΥΒ 
[τοπ ἴπ 010 τα] ρ ὈΥΪμοἰρΡ]65. οὗὨἨ ἢ]8 
᾿Π|0, 88. 1ιἷ8. οἢ1] Δ, ΟὐμΡ. 11. 16 ποίο; 
ἡπὰ Αἀαϊοπαὶ Νοῖθ ὁπ τ. 1. 1716 
ῬΠγΆ86 δ)Ἃ8 ἃ Ρ8γΆ}16] ἰῃ 1068 φῇ 126 
θοϊΐ ομό, Ὁ. 12: δὰ «0]10 νἱ]}. 44 γ6 
αΥὸ φῇ ψοιγ" ζαϊμον, ἐμ6 ἀθοϊΐ, Οοιῃ- 
ῬᾶΓΟ “ἐο ὃ 4 ἰλι6 ἐμπισα δοϊοιο" Φοϊη 
νἹ]. 23; ἐο δὲ φΥ ἐδ τοογα ΧΥΪὶ. 16, ὅτο., 
Ο, 11, 16, Ααἀαϊίϊοπαϊὶ Νοίθ οἡ σ, 10. 

ΠῚ 111 6 ποὐϊοθα ἐδαὺ 88 5ὺ Ῥὰμ] 
ἴγϑθοβ Ὀδοὶς βῖῃ ἰο [80 δοὺ οἵ {π0 ὑγρὶ- 

Αἱ ΤΟργοβοηναθγθ οὗ πιὰ κἰ μα, Αἀδηι 
(ἰλοπ). γ. 14; 1 ΟοΥ. χν. 22), 80 δὺ 
0] 1 ὑγᾶσοϑ 1 ὈΔΟΙκς γοῦ αν μον ἴο ἃ 
ΒΡΙΓΙύαΔ] οὐἹρίη. 

Αἀαρι ΒΟ] 6 ΓΟΙΙΆΓΚΒ. ὑμαῦ {Π6 ἀ6ν]]} 
8. ποῦ ὑγοιίοιὶ ἴῃ ΒοΥρύαγΟ ἃ8. {16 
ἉΓΠῸν Οὗ ἃν Ὀοίηρ : Νοιμίποια. ἔροὶξ 
αἰ ο]αθ, ποιαῖπθην ρϑῦ, ΠΟΙ ΠΘΙῚ 
ΟΥΘαν 8, δια ααϊοαμαιο ἔπογιῦ 1ιη]- 
ὑαῦπ8. αἰ θο α. ααλαὶ ἀ6. 10 παίαϑ 
810 Π] 18 ΑἸΆΡ0}1 ᾿πι] ὑπ ἢ ΡΥΟΡΓΙ͂Ο 
ΠλΒΟΟΠἋ0, [πὶ {Π||5 οοππθχίοι ἰὗ 18 γὸ- 
πΔΥΚΔΌΪΟ ὑπᾶῦ ΟΥμϑι, ψ Ή1Ὸ πὸ ἀϊη- 
Οἱ οὐ Υ πούϊοοβ {ππὰὉ ἴῃ τοϊαίίοι ὕο {0 
(ἰο}}} δῦ «{011} βὰγ5 ἐστίν ἐκ ἃπᾶᾷ ποῦ 
γεγέννηται ἐκ (γεγεννημένος ἐστὶν ἐκ) (ὧν 
“7υή.. Χχ, 13, ἵν. 325), ΟἸΒΟΎΠΟΙΘ ΡΊΤΟϑ 
ἐκ τοὺ διαβύλου γεγένηται (γεγέννηται) 
(Πόλη. ἰχ, ἐλ «707}. δ 4, 1. 181; ϑδλ. ἦγ 
“)νς χῖῖ, το, ἢ, 290; Ζἤυμι. νἱ. ὧν 
Δ τοῦθ, αὶ 3, 11, 377, μα.) 1ἴὰ φαοίιρ 
{16 γου80 ἔγοοὶγ. 
ἔν δύ Φο] 5 ἐομο  ἶηρ' οα {Π|0 ΡΟΥΤΟΥ 

Οὗ 001} βοθ Αἀαἰοπαὶ Νούθ, 
ὅτι... ἁμαρτάνει] ϑθοαιδο ἢ εἰηηοίῆ, 
6 ἔῦγοθ οὗ 0π6 ἀγραμιθηῦ 165. ἴῃ 
ὑπ Τϑοορηοη οὗ {πΠ6 βίαίο οὗ {Π|᾿ὴῦ 9 
αὖ {Π|ὁ ἤγβῦ ἀν οὗ πλ ἢ ἰΒύΟΥΥ. 
νοι {ἰὸ ΥΟΙΥ͂ ὈΘΡΊΠηΡ ΝῸ 866 ἃ 
ῬΌΜΟΥ ἴῃ δούϊο Ποδῦ]9 ἰὼ ἀοά. ο- 
ὑὉϑΌ0Ι ὑΠΠ086 ὕννο, ἃ8 θούνγθοι ᾿ρ ῦ ἀπά 
αἀἰγκηοϑϑ, ὑπο οἂ ὈὉΘ. πὸ ῃἰάάϊθο 
ἴοσ. 116 ψἶῖὸ ἄοθθ ποῦ ὈΘΙοης ἰὼ 
ὑπ ὁπ0 ὈΘΙΟΠΡΆ ὑο {πο οὐπον, Οδιᾶ- 
γΆΟΟΥ τ νΟαΪ8 {Π|ὸ ΘΟ] οθ, 16 Ῥοϑβὶ- 
ἰἴοὰ οἵ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὖ ὑπὸ νοσίπηΐηρ οὗ 
0.6 οἰλδο ΟΡ Β1868 ὑ 6 ὑπουρ], 
Οοπέγαϑῦ 1,1; 11,7; 1.11; δηὰ οθη- 
ῬᾶῸ 1]. 24 ποΐθ. 

ἀπ᾽ ἀρχῆς] αὖ ἑπϊίο Υ., α ργηιον- 
αἷο 'Ῥοτῦ,, γγοηι ἰζ6 δεσίηΐηψ. Οὐ. 
ἵνα, ἢν 7. ποίοϑ, ἴῃ οχίϑίθ ὈΘΙΟΥΘ 
ΠἸΔη, 
ἁμαρτάνει δἱπηοί. 8.60 σ. 6 ποίθ. 

Ηἱΐβ βίπξα! δούϊοι 18. σοπίίπιοιβ δηὰ 
Ῥγοβθηῦ : Βυ )αηχὶῦ υουθαηλ ῬγοοβΘὨ 8 



104 ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟἿ ΗΤ ΖΟΗ͂Ν, [1.9 

ἤ 3 σι 9 ἢὔ ς εᾺΧ σὰ “Ὁ ες; Ἷ 

τάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ νίος τοῦ θεοῦ ἵνα λύση 
ς 

τὰ ἔργα τοῦ διαβόλον. ϑπάς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ 
τς ᾽ὔ ΄“-" ’ ’ ΄ῪΝα ΄π 

θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὃτι σπερμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ 

᾿ριροΥῖβ αὐἷὰ ΘΧχ απὸ ΔῸ ἰηΐ ο σοῦ 
Αἰ ο8 ρθοοθ παπαυδπι ἀθϑὶ1 
(Βο6). 

εἰς τοῦτο] ἦι λος Υ. (ἰά6ο, ἐα οἷγ00 
8}1.}, Τζηίο ἐδ ιῖ8 ὁηα, νοι 8. ὈΘ6Θὴ 
ἱποϊαἀοά ἴῃ 06 Ῥγθοράϊηρ' Ολ 1868 
8 ἀοβηρᾷ ὈΥ νγν δΐ [Ὁ]]ονν8. 

ἐφανερώθη) Ὧ'66 τ΄. αὶ ποίο, 
ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ] ἐμ δὸη 47 Θοα. 

Τ}ιῸ {1016 οὗἁ ἀρ! Ὁ 18. ΠΟΥ͂ ΘΧΓΟββοα 
ἴογ ὑπ ἢγβϑὺ πιὸ ἱπ {πΠ6 1 ρἰϑύ]ο 0 
Ὀγΐησ οαὐ ὑπο παύατο οὗ ὑπο οοηῇϊοῦ (ο. 
ἷν. 4. ἩϊμοΥίο πὸ ΟἸγῖϑὺ 8. 60} 
ΒΡΟΚΟΩ οὗ ἀπάον ὑπο {16 “{1|Ὸὸ δον’ 
(11. 22, 23, 24), οὐ πιοτὸ {ΠῚ “115. (1. 0. 
{πὸ ΕἈΙΠΟΥ 8) Βοπ’ (ἰ. 3). Ηομποοίοι- 
ψαγὰ “πὸ οι οὗ ἀοά᾽ 15. {Π|5. τηοϑῦ 
ΘΟΏΜΏΟΙ ΠΔΙῚΘ (ἰΥ. 15; Υ, 5, 9 ἴζ,, 20). 
ΤῊΟ βρίυἰδιαὶ ΔἀνΟΥΒΆΥΥ ΟΥ̓ 111} ΠἸὴῺ8 
ἃ Π]ΡΉ ΘΙ 50] Γἰ 1} δηΐαροπὶδῦ. Δ 
900" ὦ Αἀδηὶ ΔΠΒΘΥΒ (0 {1 ἢνθὺ 
Δάδιι : {16 δοι οὗ (Τοὰ ἴο {Ππ|ὸ ἀοΥ]]. 

λύσῃ] αἰ βδοίναί Ν., βδυϊναξ ΑὙβ', 
αοείγον. “ΤῊ ψουκβ οὗ ὑπὸ ἀ6ν1}" ἃ1Ὸ 
τορι βθηΐθα ἃ8 ᾿ινίηρ ἃ οοΥία ἢ 60}- 
ΒΙΒΙΘΠΟΥ, ἀμ σο θγομοο, ΤΠΟΥ͂ ΒΠΟΝΝ 
ᾧ πὰ οὗἉ βο!ἃ ἐγοπύ. θαὺ ΟΠ γὶϑῦ ὈΥ 
ἢ] σομηΐηρ; ΠὰΒ Τον 16 α {Π|6}} 1η {Π|6 1} 
σοΙ ]οῦθ πἀπϑιθβίμ  }}γ. ΗΟ 8 
“πηάἀοπθ᾽ {πΠ6 Βοοπλΐης ΟΠ 8 ὈΥ ψμ]0]ὶ 
ΤΠΟΥ ἡ γῸ Π6] ἃ φορ ΙΓ 

Π1ὸ νοτὰ λύειν Οὐὐγ5 ΠΠ ΘΓΑΠΥ ἴῃ 
ἀΠ18 β6η806 Αοἱβ ΧΧΥΪ, 41. Οὐ}. 
ἘΡῊ. 1... 14; Ψ0Ππ 1]. 10, ἃ 2 Τὺ, 11], 

10---12. Αοίϑ ν. 38 (καταλύειν), 
Τὸ ὑγαηϑιύΐοη ἰὼ {(Π0 ἔριυγαίγο 

ΒΘΉ5Ο 18 Β60η ἰ Αοὐβ ΧΙ]. 43 (λυθείσης 
τῆς συναγωγῆς), 1]. 24. 

ΤΊο ὕνο ΟὈ]θοίβ οὗ {1Π|0ὺ “τηδη]οβία- 
ὑϊοπ᾽ οἵ (ΟἸιγϑὺ (99. ᾿ς, 8) οονοῦ {80 
1.010 το οὗ στϑαοιηρύϊοῃ, “ἤο ἰδκθ 
ΔΙΆΥ 5811η5,᾿ “0 ἀΘΒΙΓΟΥ {16 ψοΚΒ οὗ 
{πὸ αἀ60]]. 

Τη ὑιἷβ σοηποχίομ “0 ἡ οΥκ5 οὗἉ ὑΠ0 
ἄρον!" ἀγὸ μαϊῃογθα Ὁ} ἰῃ ὁ 91π πο} 
ἷβ ὉΠΟΙΓ ϑργίηρ. ΤὨΐδ {10 ἀ6Υ}1] [18 
σου ἢ 6 πὰ ἴῃ {πο ποῦ], 

ΠΑ Π]Θη ΤΔ 6 ἢἷ8. γγοΥκ8 ὑπ 6 Ὁ ΟΥ̓, 
ΟὐμΡ. Φο] Υἱ}], 41. ΤΉΏΘ50 ΜΌΥΚΒ 
ΠΡ ΑἸ ον θη Δβροοίβ ΤῸ ΒΡΟΪΚΘη οὗ 
ἃ “ΨΟΥΚΒ οὗ ἀλΥΚηοϑβ᾽ (Βοιη, χἰϊὶ, 12; 
Ἰὰ}!. ν. 11), πὰ “οὗἉ {ϊὸ ἢΠ 65}, (6 Δ]. ν. 
19... ΤΊΙΘΥ ϑβϑίαπαά ορροβοὰ ἰὸ “1110 
ψοΥκ8 οὗ ἀοα᾿ (Φοῆ ἰχ, 23) ἀμὰ “ {10 
ΌΓΚΒ οἵ ὑϊὸ ΟΠ ν δύ᾽ (Μαῦ, χὶ, 2). Αὐ- 
σιιθύϊηο ὈΥΪΠΡΒ. 6 ἐπουσιῦ οὗ “ἀο- 
ΒίΓΟΥ Πρ 016 ΜΟΥ. οἵ [π6 ἀοΥ1]᾽ ἰο 
ΘΟΠΠΟΧΊΟΙ ΥΥ10}} Τη ΔῊ Β. παύγ] ἃπὰ Β01- 
τἰθπ] Ὀ᾽γ0Π}8: δ᾽ οὐ πὰ}]0 ροσοιίο 
ΠΆΒΟΙ 1}, αὐὐὰ οϑὺ χαρὰ οὐ 1ηὐληὐ]- 
θι85. δὰ θαρυϊδιμπι) σαγγ θα Γ αὖ Δ}080]- 
γα ἢ ΕΥΡῸ απ παν] α 8. αὐ- 
ἰθηαϊίο ἔτῦσοσ, Αἄἀδὴλ οὐ ΟἸ γε ἰβυὶ,,. 
Ναθνιῦαβ 11 ὑγα ἱῦ βοσαλ ρϑοοσιύαῃ), 
πα να 1ϑα Πθογαῦ ἃ Ροοοαίο, 

9. 7116 δινὐαροηΐβηι οὗἉ 0Π6 ΟἸ νυ Δ 
ἴο 51} 18 ΠΟΥ͂ Η]ο θα ἴῃ 18 Ἰαϑὺ Δηα ἀο- 
οἰϑίνο ἃϑροοῦύ. Το ὑῃίηρΆ8 ἃΤῸ ΔΓΠι- 
οἰ οἵἉ ἰνΐην: “ο ἀορῦἢ η0 δἰ δηά “116 
οΔηηοῦ 51. Τ7]10Ὸ ἢγβῦ μοῦ [Ο]]ΟνᾺ 
ἴγοῃλ 0 Ῥϑυηλπθιοο οἵ {πῸ νἱΐαὶ] 
ῬΟΜΘΥ ὈΥ ΨΈΪΟΝ ΠιῸ 18 ἀηππηδίοα. Τ]ιῸ 
βθ0οηα ἔγοιη ὅΠ0 παύαγο οὗ ὑΠπαῦ ροννου, 
{ἰαὺ 1 15 οἵ αοα. Πι {Π9 βοσομᾷ σα80 
{{|0 ἐκ τοῦ θεοῦ 18 ῬΙλΟΟα ΘΙ] {160 }}Υ 
ἢγδὺ; “116 οαῃπηοῦ 81, Ὀθολιδο ἰῦ 15 οὗ 
ἀοά, Ὡῃπὰ οὗ π9 οδμοι, (Παὺ 6. Βαΐῃ 
Ὀόοοι ον, 

ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ] φχιὶ πα- 
ἐνι8 Θ5᾽ οἱ 7260 Ὗ., ἐδα! ἰδ δογ 4} ΘΟοά. 
ΟὈΏΡ. 11. 29ς. 1116 ῬΈΓΆΒ6 ΟΟΟᾺΓΒ ΠΟΙῸ 
ἤγϑὺ πη {16 ορἰβϑύϊο ἴῃ 108 [ἃ}} [ὉΓη. 
Οοιηρ. ἱν. 7, γ. 1 (4), 18. 
Φό} 1. 13 (]. 3, κα Ε΄), 
ΤΠ οχδοῦ ΤΟΥ ἰβ πηρογίαηξ. ΤΊ 

ρογθοὐ (ὁ γεγεννημένος) Χ)ΔΥΒ ποῦ ΟἿΪΥ 
{110 ΒΙ 610 δοὺ (ωογ. ἐγεννήθησαν 0} 
Ἷ. 13; 6. γ. 18) θα {16 σοῃύϊπαοιϑ 
ῬΙΌΒΘΙΠΟΘ οὗ 18 οἴοδογ. “116 ὑπαῦ 
᾿αὺ θ6θηὴ ῬοΥγη Δηᾶ 5.}}} Το αΐηΒ ἃ 
Ομ] οὗ αοά. ἢΞοθ Δάἀάἰίομαὶ Νοὺθ 
ΟἿ .1. 

ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ] ΟὈΙΏΡΑΙΘ δ. 4 
ποίθ. 



1]. 10] ΤῊΝ ΕἸΒΗΤ ΕΡΙΒΤΙΕῈ ΟΥ̓ ΗΤ' 9ΟΓΝ. ΙΟ5 
΄ Α ’ « 3 “- σι μένει, καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ 

γεγέννηται. 9 ’ ΕΣ 

Ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα 
ΤΩ ΄σι ᾿ ᾿Ὶ ’ ΄σι΄ 7 “σι “Ἠ 

τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου: πᾶς ὁ μὴ ποιῶν 

10 ὁ μὴ ποιῶν δικ. ΒΟ π10 Βγιῖ (10): ὁ μὴ ὧν δίκαιος γρ [16 βγγ Η] Ἰηῦ. 
δικαιοσύνην δὲ Β ; τὴν δικ. ΑΟ, ΟὐμΩΡ. υ. 7. 

σπέρμα αὐτοῦ} 56η16Ή, ἰρϑῖμ8 Υ'., ἢτξ 
β0ρ(ἴ, ὕ1ν0 ῬΥΪΠΟἾ 19 οὗ 18 ψ μοὶ 116 
Π8 φίνθα οομϊη68. ἕο μ6 {0 χυ]ηρ 
ΡΓΠΟΙΡΙΟ οὗ ὑῃο ὈΘΙΟν ον Β γον. 
αοἀ ρἴνοϑ, ἃ5. ἱἃ νογο, οὗ ἢ 861} ἰὸ 
ὕπο ΟΠ νϑυύίαη, ΠὼῸ ἀο68 ποῦ ΘΚ νους 
ὍΡΟΙ ἰἶηλ ἃμὰ Ἰοᾶγο ἢ. 17116 σουῖῃ 
οἵ {6 ηϑν 1Π{6 15. ὑΠπαὖ οὖ οἵ ψ]} 16} 
{16 πιαύαγΓο πιᾶῃ {011 ἴῃ ἀπο ὑπ. ὈῸ 
ἀογοὶορο. Οὐοπιρ. ΨΔοῖμι 1. 13. 

ΤΙΘ ἰμϑύτπποηῦ ὈΥ ψν}}16}} 0115. ν 0] 
ΟἸομηθηῦ 15. οομνογοὰ ἰβ ὑπ6 “ψοτά᾽: 
δ ΑΙΏΘΒ 1, 18; 1 Τοῦ, 1. 23; [μκὸ υἹ}. 
12, 15. 

ΤΊΙΟ ἈΌΒοηοΟ οὗ ὑπὸ ΓΈ ο]6 (σπέρμα 
ποῦ τὸ σπέρμα) αἰνοοίβ αὐξομύίοι ἴο 
10 οπαγαοῦον οὗ ὑπὸ αἰἰνίπο ΡΥ] Π01}}}6 
8Π4 ποὺ ὕο ὑπὸ αἰνίηο ρυϊποῖρ]6 οομι- 
τηηϊοιύθα ἴῃ ὑ1Ὸ ραν Ὁ] ον ολ80. 60 
δ. ΤῸ ηοΐθ. 

οὐ δύναται ἀμ. ᾿6 σαπῃηοΐ οἴη. ΤΠῸ 
Ιάθαβ οὗἨ ἀϊνίηο 80}8}}}0 μὰ 5] ΔΙῸ 
τηαίαλ!ν Χο αϑῖνο, ΑΒ ἸΟὴρ᾽ ἃ8 {10 γῸ- 
ἸΔ ]ΟὨΒ ἢ 1} νυ} ΟαΟοα 15 τοὶ] (ὅτι ἐκ θεοῦ 
γεγένν.) Βἰηα} δοίβ ἃγθ θαὐ ὩοοΙΔοηΐδ, 
ΤΉΏΘΥ ἀο ποὺ ἰοτοῖι {1160 οββθμοθ οἵ {διὸ 
128} δοῖΐηρ. 10 ᾿ΠΠΡΟΒΒΙ ΠΥ οἱ 
Β᾽ππἰηρ᾽ ἰν 8101. ἃ ΘΆΒ0 1108 1 ὉΠ0 ]ΟΓᾺ] 
παῖαγο ΟΥὗὨἨ ὑμίηρδ, ΟὐἸηρ. Φο ΠΥ. 19, 
30, ΧΙΪ, 30, ΧΙν, 17, ὅτο, 
Λυρτδύϊπο ραΐϊη ἰη8|808. ἐδαῦ {ἢ} 

ΤΟΟΥΘΠΟΘ 18 ὕο 6 στοιῦ ΘΟ δ - 
τοηὖ οὗ ἰογο: ϑῦ αποζάμιῃ ροοοαύαμι 
αυοά πο ρούοϑῦ δἀυλ ζογο 1119 ααὶ 
ὨδύαΒ οϑὺ οχ [)60, οὐ 410 01} Δ Π880 
ΒΟΪ γα ηὐύι" οοϑύθγα, 410 Δ ηλἾ880. ΘΟΠἢγ- 
Δη} οθίοσ. Θυοά οϑῦ μοο ροο- 
οὔπηι ἡ ΒΒΔΘΟΥΟ οὐηϊχα πηδηἀαύμηι 
ΟἸ τυ, σοηύγα ὑοϑίαπιοπύιηι) ΠΟΥΙΠῚ 
(ϑομῃ χἰϊί. 34), ΤΘ οχρίαμπαίίοι ἰϑ 
ἴὺ09 80 [ὯΓ δἃ8 ἴογθ ἰβ ὑῃ6 ἀοῖοτ- 
ἸΩΪηἷπρ' Θ]οπιθηῦ ἰπ ὑΠ 6 ΟΠ γἰβύϊδῃ οΠὰ- 
ΤΔΟΥΘΓ, , 

3. 7:6 οὐισαγα ἠιαη γοϑέαϊέονυ 0 
ἐλ οἰ ἰάροη, ὐ᾽ αὐ (το---12). 

ΤΊο βρὶ υἰ πα] Δ 1 0108. ΟΥ̓ ΠΟ ΔΥῸ 
ΒΒον ὈΥ͂ ὕνο ραϊοηῦ κρ 8, τἱρ δοοι8- 
ἸΘΒ5. ἀη(ὰ Ἰογο (Ὁ. 10); δι. ἃ {086 5108 
ΘΟΥΤΌΒΡΟΝἃ ο ὑνὸ Διο θὰ} γαῦ- 
(ογη8, ὑπο Οὗβροὶ, πα 15, ὑπὸ Πἷο οὗ 
(ἸτἸϑὺ (ν. 11), ὡπὰ {1} Π]δίονΥ οἵ δίῃ 
(0. 12). 

Ιο. [ἴἴο γϑύθα 8 {Π|Ὸ οἰ] αγοη οὗ 
αοά. ΤΟΥ ον ΟΠ δου 8016 ΑΓ ΚΒ 
ΜΠ16].. βύμιηρ ὑποῖν δούϊο ἀμ ὑπ0}}' 
ΓΘ] 1ρ’, ὑμοἱν οομαἀπχοὺ ἀμ {π᾿ 0 τηούϊνο 
οὗ {Πιοἷν σοι ποῦ, ΤΊΟΥ ΟΠ ΟΑΥ͂ ν]ρ]ύ- 
ΘΟΙΙΒ685 ἴῃ ἀο0α, ΤΊΟΥ ΔΟΪτΟ] θα Ὁ 
ὑπ ὑΐθα. νυ 10}. ΟἸνϑῦ 8. Θβύ 80 
ἀοηρ ΟΡ 8. Δ 50. ΡΟ ΟμἐΙΆ]]ΥῪ 
ὩΟΠΡ᾽ Ἰη6η. ΠΟΥ ῬΥΔΟΟΟΆΙΥ ΤΘΔ]Π150 
{110 ἸΔΥ ΟὗἉἨ Ὡλδ}}Ὲ ΟΥΡῚ ἃ] ΘΟΠ ΒΟ 010}, 
Δα ὑΠ6 Ἰνν οὗ πλλη᾽ 5 ΓΟ ΔΟΙ }.]0}), 

ἐν τούτῳ] ἐμ) ἢος Υ͂. (θυ ποῦ ἘΔ)» δὰ 
ἐμ», χὰ ὑΠ15. (μοῦ οὗ ὑπὸ οββοι ἃ] 581}}- 
Ιοββηθϑα οἵ ὑπὸ Ο ιν δύ 8. 10, ν Β10}} 
5. [0Π]ον θὰ οαὐ ᾿ὔο ἰύπ τπδλ ἀδρθοῦν 
ἴῃ ὑΠ0 γοῦθο 110 }} Τ0]10Ν 5. (ΟΌ1 00, Ὁ. 
᾿.,. 3 ποΐο), 

τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ) Πἰϊὶ 1)οὲ Υ., ἐδ6 
οἰ γον Υ᾽ αο, Ὧδο φ. 1 ποίΐθρ, 

δὺ “0. αἰν 408. ὑ}ὸ ννου]α ΒΠΔΡΡΙΥ͂ 
ἰηύο ὕπνο οἰλβ865. μοί ρ αὐ ΠΟ ΒΡ ΓΙύμ] 
οἰαγδούο 80 105 οὗ 0 0 Δα ΠλΝῦ8 πὸ ἰῃ- 
ἰογιιθ ἰαῦθ οἶᾶ88. πον ᾿ὰ ὉΠ6Γ7Ὸ 18 
ΟΠΪΥ Ἰριιῦ ἀπ ἀλυίκοβθ, αᾶὰ πὸ ὑδ]- 
Ἰσί, Ηο 8665 ΟἿΪΥ “ἘΠ 6᾽ ἀπά “ἀθαίῃ,᾿ 

φανερά] ηιαπ ]οοἐὲ Υ,, πιαη ἰ7ϑϑἐα ὲ 
Λυρ,, 2η6αἩ ἐ708ὲ, 80 ὑΠαὉ Ἀ}} πιθὴ. ΠΥ 
800 ψΠδὺ (Π6Υ τὸ: Μαίύ, χι!. τό; Λοίβ 
Υἱΐ. 12; 1 Οὐν, χὶ. το. Τ]αὺ ν]ίοὶι 18 
ἴπ 18. Θββθῆθο βϑογοῦ 15 {1:8 γϑυθαϊθα 

Ὀοΐογο {86 ογο8 οἵ τπθη. Οὐμρ. ΜαΙς 

ἷγ. 22; 2 ΟὐοΥ, Υ. 10 ἢ, 

τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου] Πἰὶϊ ἀϊἱαδοῖὲ 



106 ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ΚΤ 590ΓΝ. [0 1 
’ 9 » “- σ-- Ἁ 4 “- 

δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπών 
3 Ω ᾿ 3 “- ε᾽ [γέ 3 ς 3 ὰἁ 

τον ἀδελφὸν αὐτοῦ. "ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν 

[1 ἀγγελία ΑΒ τ: ἐπαγγελία δὲ τη6 [18 ΒΥΥῪ (140). ΟὐτμΡ. ἱ. 5. 

γ., ἐδ ομιάγον 4 ἐλ6 ἀοοϊ, ΤΟ 
ῬὮΓΑΒΟ 18. πηΐαιιο. ΟὈμηραγο Πρ. 11. 3 
τέκνα φύσει ὀργῆς. 2 ἸΡοῦ. 11. 14 κα- 
τάρας τέκνα. ΑἸ 180: Μαίί. χὶϊ. 48 
οἱ υἱοὶ τοῦ πονηρυῦ ; ΧΧΊΪ, 1 υἱὺς γεέν- 
νης ; Αοἷβ ΧΙ], 10 υἱὲ διαβόλου. 

πᾶς ὁ μὴ π. δι] Πνονψ οηο... Οομ- 
ΡΆΓΘ φ. 3 ποΐθι ΒΥ οχργοβεὶηρ ὑῃ0 
σδαγαοίογίβαδίοι οὗ Πίνί πο βοπβηΐρ ἴῃ 
ᾧ πορεὔΐνο ἴογη, δῦ «Ψο0] 1 οπίοτοο5 {Π|0Ὸ 
ΠΟΟΘΒΒΩΡΥ ΠΠΙΝΟΥΒΆΠΟΥ οὗ ὑπ6 οομαϊ- 
ὑἴοη Μ] 161} 6 Ἰγ5 ἀονη, πὰ οἶνοβ ἃ 
Ῥοϊηΐοα παγπὶπσ ἀραϊηβὺ ὑΠ056. Ὑ7|10 
ζυιϑύοα ἴῃ ὑπ ΟἸιυἸβύϊαη πληο, [0 15 
ποῦ ΟὨΪΥ͂ ὑγο ὑπαῦ ΟΥΟΥῪ ὁπὸ ὑπαῦ 
ἀο66}} τἱρ] θοῦ 6 55 “Πα ἢ θΘΘὴ ὈΟΥῺ 
οἵ ἀοα’ (Ϊ. 29) ἀπ “15 οἵ ἀοα’ (3 [ὁ] 
11) δα 5} 1γ05 16 Οαγδοῦου οὗ ΟΠ νἰϑῦ 
(νυ. 7), θαὺ 1Ὁ 15 ὑγιιο 150 ὑμὰῦ ἴο ἀ0 
Υἱσ ΘΟ ΒΏΘΑΒ 18. ἃ ΠΟΟΟΒΑΪΟΥ [Ὁ ΕΪΠὶ 
Ψ}Ο 18 οἵ αοα. Α ΟἰἸιυϊϑύϊαη τητιϑὺ θῸ 
ἀοῦνο ἃπα ποῦ μῆβϑίνο οὐἶγ, ΤῸ [41] 
οἰδμου ἰη ἀοοα ΟΥ̓ ἷπ ψνογὰ (6, ἱν. 3 ὁ μὴ 
ὁμολογεῖ) 8 (ὐα] ὕο {110 ΤΟ ΔΙΠγ οὗὨἨ 16 
αἰνῖηθ ΘΟμΠΘχίοι.. 

ὁ μὴ ποιῶν δικ.] χροὶ ὨΟΉ, 68ὲ 7μβέγι8 
Υ., (φμὶ πορ ἐαιοὶ }μϑεαην Ἐ), ἐμαΐξ 
«ζοοί ἢ, μοὶ γίσἠθομϑη655, Ὁ 8 θοΘη 
ΔΙΓΟΔΑΥ ποὐϊοοα (Ὁ. 7 ποθ) ὑμαὺ {}}6 
ῬΠγᾶ50 πϑοὰ ΘΥ6 18 αἰδυθηῦ ἴγοηὶ 
ὑμαῦ υϑοα 1ῃ δ. 7, ἰΐ. 29. [Π6γῸ “Ὑἱσ ὐ- 
ΘΟΙΒΏΘΒΒ᾽ (δικαιοσύνη) ΘΧΌΓΟΒΒΟΒ. ὑΠαὺ 
ΜΓ ΠΪΟΝ ὈΘΑΥΒ ἃ ραν ϊου]Υ σΠαγδούου : ἰὴ 
{06 ἴὈΓΠΙΟΥ Ῥιββᾶνγο “Υἱρ ἢ ΘΟ ΒΟ 58᾽ 
ΘΧΡΓΘΒ868 {π0 δα ΓΘΔ]156α ἴῃ 108 60Π)- 
Ὀἰοίθηθεβ. ΤΟ βαιηθ σὍΠΘΥΔΙ αἰ 801η6- 
(ἴοῃ 8 ἴο Ὀ6 ΟὐΒογνϑα ἴῃ (ῃ6 υ86 οὗ 
οὔ Υ ΠΠ|κ σου 8 ἴῃ {}|0 Ερ 8016: ἅμαρ- 
τία οὐ. 5, 9, 0Ὑ- 16 ἴ.; ἡ ἁμαρτία τοῦ. 4, 
8; ἀγάπη ἵν. 8, τ6; ἡ ἀγάπη (ἰϊ. κ, 15), 
11, 16, ἵν, 7) 10, 12, 16 Π᾿ (ν. 3); ζωή 
Ὁ. 15, Υ. 11, 13, 16, 20; ἡ ζωή ]. 2, 1ἱ, 
25, 111. 14, γι 12; ἀλήθεια 3 ΦΟΒη 3; 
ἡ ἀλήθεια ἱ, 6, 8, ἰὶ. 4, 21, 1ϊϊ, το, ἷν. 6, 
γ. 6; 2 ΨΦοδη 1,2; 3 Ζοίϊηῃ δ, 
Το [Ὁ}} ἔογοο οὗ [86 Δγίϊοίο Μ1}} 4180 

Ὀθ [δ] ὺ ἱπ ὑπ (Ο]] ον ηρ᾽ Ρ]Δ 068: 1. 6 ἐν 
τῷ σκότει, 1ΐ. 9 ἐν τῷ φωτί, 111. 4 ἡ 
ἀνομία, ἵν. 18 τῇ γλώσσῃ, Υ͂. 1ο τὴν 
μαρτυρίαν (Υ. 21 τῶν εἰδώλων). Οπἡ ὑῃ0 
οὐδοῦ μαπᾷ {116 ΔΌθθηοο οὗἩἨ {Π|ὸ δυ 1010 
ἴῃ {Π|ὸ ΓΟ] ον σ᾽ ὈΪΆ66Β 18 Βα Ποληῦ : 
ἴῃ 1]. 18 ἐσχάτη ὥρα, Ὁ. 9. σπέρμα. 
Κυοῖ ὕῃ0 παύπγο οὗ ὑπ. ολ80. ἈΠΔΥ- 
{ΠΡΟῚ 5. ἴΟΥΠ8 Οὐ ἴῃ Ῥγοαϊσαῦθ8 
ὉΠ ποσαὐίγο βοιθοηοθα: γοῦ 506 1]]. 
4, ν. 6. 

οὐκ ἔ, ἐ, τ. Θ] ΟομΡ. ἱν. 3 ποίο ; 
Λααιθίομα! Νοῦο ὁ Ὁ. 1. 

καὶ ὁ μὴ ἀγ. τ. ἀδ.] αηιὰ ἦι ἐδιαΐ ἰουοίλ, 
γο ἢμὲ8 δγοίμογ. Οὐιηρ. 11. 1ο ποίθ. 
1115. οἴλαθο 15. ποῦ ἃ Π]01Ὸ ΘΧΡΙΔΗΔΙΪΟΙ 
οὗἩἨ ὑπᾶὺ ψ ΐοἢ ργοοοίοα θὰ. ὑΠ0 ὁχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟη οὗὨ ἴὖ ἴῃ 105 ἰσοϑὺ ΟἸυἸβ Δ η 
ἴυγτη). 1] ἢ ΘοιΒ 688 ἸΝΟΙΪΥΟΒ {116 ἔμ]- 
δΙπιοηῦ οἵ 4}} Ιᾶνν, οὗ τοϊαθϊοηϑ ὑο ἀοἂ 
ἃηὰ ἰο τη, Ὀο0ᾺΪ. ῬΟΥΒΟΠΆΪΝΥ δηὰᾶ 
Β0ΟΙΆΠγ. 10 ον οὗ ΟἸ ιε βύϊδι [ῸΡ 
ΟἸεἸϑυϊδη, γοϑῦϊηρ Οὴ {ἢ 8086 Οὗ ἃ 
αἀἰνιπο ΤΠ 5}}10 (6, 1,3) σαγτίοϑ [0Ὁ- 
ψΜαΡα ἰο 108 Ἰοὔἰοϑὺ ϑῃ ϑοαϊπηθηῦ ὑἢ 9 
τ ὐοουβη 685 Μ ι οι τῆδῖὶ ολῃ γΘΔΟΝ. 

Απρυϑύϊηο ΒΔγ5 ἴῃ βυυ κῖηρ, ΟΣ Β 
ΜΠ ]Οἢ ογ0 δαορίθα ὈΥ Βοάο: φι]α- 
αυϊὰ νἱβ 00 ; 06 Βοϊαμ) [οαγ᾽ 06] 
ΠΟῚ Δ θΘΔΒ: ΪΠ1] 0101 ργοάθϑύ, Α]18ἃ 
δ' ΠῸΠ Δ ὈΘᾺΒ 06. 806, οὖ ἱπιηρ]οϑὺϊ 
ἰορθ ΤΩ, 

1,12. ΤΊιΘ γουθϊαἰΐοῃ οἵ οπαγδοῦθυ 
18 ὑγαῃμσοαά Ὀδοὶς ὑο {Π6 {γρ6 γσίνϑῃ ἴῃ 
ὑπο ρογύγαϊδαγο οὗ ὑΠ6 βγβὺ {π]Β] ηϑηὺ 
οὗ χιδηβ 1468] ἴῃ {16 ἀ΄05ρ6], δηὰ οἵ 
ὑ1|ὸ ἢγϑύ βίη αἴθ 16 Β]], 

11. ὅτι...1] ΜΒοσαιβ8θ... ΤῊΘ ψΠΟΪ6 
δἷηι οὗ [6 (ἀοΒρ6ὶ 8. {Π6 ογϑαύίζοη δῃὰ 
βίγοηρσιποηίηρ οὗ ἰονο. ΤῸ {115 ΟἸ τ 808 
ἸΠ6 οὗἨ βδουϊῆοθ ροϊπίθα ἔγοπιὶ ἢγβὺ οὸ 
Ἰαβϑύ, ΤΊ τοοογὰ οὗ Ηΐβ 18 15. ἐῃθ 
ΠῚΘΒ88 09 ΟὗἁὨ 6 (0506). 
ἡ ἀγγελία] αὐἀπμοηέϊαξίο Υ'΄., φιαπάα- 

ἐμην Ἐὶ. γϑργοηϑεῖο (ἐπαγγελία) Ἰμποῖ;, 
ἐλ 6 ηιόϑϑαρθ. ΟΟἸΏΡ. ἱ. αὶ ποῖθ. 



11. 12] ΤῊΝ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΝΤΙῈ ΟἿ᾽ ΚΤ 950ΗΝ. ΙΟ7 

ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους" "" οὐ κα- 

θὼς Καὶν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ" καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτὸν ; ὅτι τὰ ἔργα 
αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 

ἀπ᾽ ἀρχῆς] ὕγοηι ἐλι6 δογίγηΐηρ. ὅ60 
ἱΪ, 7 ποθ. ΤΊ ἢγβὺ [16] η08 οὗ ΟἢΥ]8- 
υἱδπὶίν οοηίαΐη {}}18 ἸΩΒΒοη. 

ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλ.7 μὲ αἰ γαι8 αἷ- 
ἰογΐγμγι Υ'. αἰ γαηειϑ ἱμηθίσθηι Ατιρ', 
ἐμαί 1τ06 ἰουθ οπθ αποίδιογ... 1}ὸ 
ΜΟΓΒ. ἀο ποὺ ΒΙΠΙΡΙΥ σίνθ {110 οὐη- 
ἰοπΐβ οὗ ὕπο πιοϑϑαρο, θυ 105. 411], 105 
ῬΌΓΡΟΒΟ6, Τη6 [υπάἀαμηοηΐα! ἀοοίαγα- 
ἰἴοη οὗ ΟἸγθὺ 5 1116 τὰ ον 18 
αἸγοοίοα ἰο {158 απ, ὑμαῦ ποῖ 8] ου ]α 
ο πηογρὰ Ὅγ 1Ὁ ὑο 50] βου! ῆοο, ΕῸΣ 
{Π18 α8ὸ οὗ ἵνα 800 Ὁ. 23; ἰἷνγ. 21; 
901} ΧΙ. 34; χν. 12, 17. ΤΟ ρμδΐι- 
{1010 ποὺ πη ΓΘ απ ΕἸ ΟΧΡΡΘ5Β65. δὴ 
ΘΠογύ οὐ Δ 1} βισροδίθἃ ὈῪ ὑ}|0 
σΟΥ8. ψΠ 0}. Ῥυθοσο : ον Υ. 2; ἷν. 
17; 2 Φοϊηὴ 6: {0 ἴγ. 34 ; νἱ. 20 ; 
Υ1}1. τ6 ; χγ, 113; χυ]. 3. δοιημού 8 
1ῦ Ἱπα ]σαύοβ ἃ ΑἸ νη ΡΌΣΡΟΒΘ ψ] 1 6}} 18 
ποῦ αὖ ὁπ66 ΟὈΥΪΟᾺΒ : δ. 1; 1.0; 90} 
ΧΙ, 23 ; ΧΥΪ, 2, 32. 

ΤῊΟ θ᾽ 80. “0 ἰονθ ὁῊ6 αὐλοί 67" 
(9. 23 ποίθ) αἸβἴου 8. ἴῃ βῃσδὰθ οὗ τιθδῃ- 
ἴηρ ἴγοτῃ “Ἰογὶπρ' ὑπὸ ὑγο γ᾽ (ν. 14). 
“Του ἱηρ 910 ΔΠΟΥΠΟΥ ἡ ΟΧΡΓΟΒΒΟΒ {}1Ὸ 
[111] βοοῖδὶ ὉΠΟΙΟῪ οὗἨ {ὑϊἱο ΟΠ ΥἸϑιϊλη 
6: “Ἰονηρ ὑ1|ὸ Ὀγού σοι ἡ Ροϊηΐδ (0 
{Π6 ῬΟΥΒΟΠᾺΙ [Θ0]]ηρ οὗ ὁπὸ ἑοναγ 8 
16 ΟΟΥ. 

12. οὐ καθώς...} πο α8... ΤΊΙΟ 60η- 
βύγαοιϊοι 18 ἰυγοραϊαγ δηᾶ οἰ] ρὑϊολ], 
Οοπρ. Φολη νἱ. 58. ΤΊιο οἰαιβθ ψ]ἢ- 
οαὖὺ {0 ποραύϊνο που πᾶγο τ ΟΝ 
παίαγ Π ἱν ὁ. 10 ...“ὑΠπαὺ Ἰονοῦὶ 
ποῦ ἢ͵8 ὈΥΟΥ ΠΟΥ, ΘΥΘ ἃ8 Οὐἰη γα οὗ 
{9 ΘΥἹ] οηὴ6 ἃπᾶ 8]0} [ἷ8 Ὀτοίπον. 
Οὐΐῃ Ββιονθα μἷ8 ἀθροπάθῃμοθ οα {ῃ 
ἀοΥ ὉΥ παῦὺ οὗ ἴογθ δὰ μαϊγοά 
οὗ γἱρηὐθουβηθββ. Βαὺ {δ ἱπβουϊοη 
οὗ σ. 11, ἐμ ρορβὶἐΐνο σϊθ οὗ ΟἸγἷ8- 
(ἴδη8, Ἰοδθ ἐο {Π6 ἰηβουξίοη οὐ ὑἢ9 
Ὠθραῦγο Ὀθῦογο ὑπ ὑγροὶ ΘΧΔΙΏΡ]9 
οὗ {89 ορροβίΐθ οἰαγϑοίθσ, “9 ἀ0 
μοῦ (ΟΥ ΤΘ 8811 ποὺ) ρμγοβοηὺ {6 

ἐγρ6 οἵὗὨ 501Η8})η 688, ΟΥ̓́Θ ΔΣ85. Οἱ ἢ τὰ 
οὗ {Π0 οΥἹ] οπθ...᾽ “ἼΠ16 οᾶ80 15. ποῦ 
ΜΠ τΒ ἃ8 ἰὑ γγὰ8 0} Ολίη; ]ιῸ 
γνγὰ8 ΟὗὁἨ ὑπο οΥὐἹ] οὁμο... ΤΊιΟ 80 οὗ 
ὑπ αἰγοοὺῦ ποραἰίνο οὐ γραυγο 8. ὑμπαῦ 
ὑ||ὸ βοηύΐθηοθ δἰιο ἃ Ὅ6. ὑγολίοἃ ἃ8 
᾿Ἰμἀθροπαοηῦ ἃ ποὺ οοπποοίοα νυἱθ 
ἵνα (μηδὲ ὦμεν ἐκ τοῦ πονηροῦ καθὼς 
Καίν...). 

ΤΊο ᾿ἰϑέὀνγ οὐἩ ὑπθ ἢγβὺ ἀθαῃ πᾶ- 
ὑπ} Ά} 7. αὐζγλοίοα νἱὰθ αὐδοη!οη 88 
ῬγΘβθηὐηρ ἴῃ ἃ γοργοβοιίαϊινο δηα 1ηι- 
ῬΥΘΒΒΙΥΘ ἔτι 116 ἸαΒ65 οἵ 56 8} Π6ΒΒ, 
50 1], β'η. Οὐοιὴρ. δπᾶὰθ τι; ΗΘΡ. 
ΧΙ, 4; ΧΙ. 24. ἈΠῸ αἰβοιβθο [ῃ6 
ΠΙΒΟΟΥΎ ἴῃ ἃ Βρ06 041 θοοὶς. Πὶ ΟἼθηι. 
“]}0ῃν. 1ιϊ. 2ς ἰῦ 15. βΒαϊα οἵ Οαΐῃ : φονεὺς 
ἦν καὶ ψεύστης καὶ μετὰ ἁμαρτιῶν ἡσυ- 
χάζειν μηδὲ ἐπὶ τῷ ἄρχειν θέλων. 

ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν] 6.5 ηιαὐΐρηο Θγαΐ 
γ΄, ἐδας οΥ᾽ ἐλ6 φρο οθ. ΟΟΠΡ. ἢ. 8 ἐκ 
τοῦ διαβόλου ἐστίν ποίο; 11. 13 τὸν 
πονηρόν ποίο.ς. ΤΟ ὨΔΠ1Ο 8 ΟΠ ΟΒ0η 
ἸιοΥο ἴῃ ογάου ὅο οομπαοὺ [6 ττοΥ ΚΒ οὗ 
Οδίη (πονηρὰ ἦν) «ἱν]Δ ὑμοῖν βριγιυαδὶ 
ΒΟΊΓΟΟ. 

ἔσφαξεν] οζοϊ(ιξ.., οαῖο, ΤῊΟ ποσὰ 
ΟΟΟΘΌΓΒ ΟΙΒΘΉΒΟΙῸ 1ἢ {]ι6 Ν. δ, ΟὨΪῪ ἰὴ {116 
ἈΡΟΟΔΙΥΒΒ6, 1Ὁ ΘΧΡΥΌΒΒΟΒ ΡΓΟΡΘΙΥ ὑῃ0 
ἙΝ Δαρ ον οὗ ἃ υἱοῦύϊη. Ηρ ΥῸ 1Ὁ ΒΘΘΏῚΒ 
ἴο ρΡοϊπὺ ἰο ὑπὸ ἀρ! θογαῦο ἀοίοιηϊηᾷ- 
ἄοῃ οὗἉ ὑπ τηυτάου, 

καὶ χάριν τίνος... 6ὲ ργΌγί61" φωϊά 
Υ., απο τολογοΐογο.., Τ]ι18. πηαβυλ] 
᾿η046 οΟὗἨ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΝ ΡΡΘΔΙΒ (0 ὮθΘ 
δαορίθδα ἰῃ ογάοΥ ἰο Ὀτγίηρ οαὖὐ ΒΠΆΤΡΙΥ 
ὑπαῦ ὑΠ9 τ αγοΥ οὗ ἃ ὈτΟΟΝΘΥ ΟΔΠ1Θ 
ἔγτοιῃ μαίγοα οὗ τἱρἠι οουδη 658 (6010. 
Ὁ. 17). Οαΐπ Ἰοϑὺ ργϑούϊοαι βυμρα ΠΥ 
ΜΠ εἶθ Ὀτοίμοῦ; πὰ 80 ἴπ {Π0 δά 
ἢΘ 816} ἢ] 1η. 

Τ|ν8. π86 οἵ χάριν ΟΟΟΙ8 ἴῃ {818 
ῬΪά66 ΟἹΪΥ ἴῃ ὑμ6 νυ ηρ8 οἵ δύ ΨΌΠη, 
ἘΙΒοογο ἱπ (μο Ν, Τὶ 1ῦ βίδηα 8 (88 
ΦΘΏΘΙΆ]ΠΥ) δου 108 οα8θ, [Ὁ ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ 



τοῦ ΤΗΝ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΠΤΙΕ ΟἿ Κ51Τ 50ΗΝ, [11], 13 

᾽3 Μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 

13 μὴ θαυμ. ἈΒΟ νᾳῇ τὸ {116 ΒΥΥ Ὁ]: καὶ μὴ θαυμ. ᾿ξ" πγγ τᾷ. 
δ ΑΒΟ νῷ: μου 5᾽ Τὴ {86 ΒΥ Τ, 

ΘΟΙΏΙΏΘΠΪΥ 8ῃ ΟὈ͵θοῦ αἰπηθα αὖ (ΕΡΆἢ. 
1.1, 14; τ Τίηι, ν. 14; 6], 1]. το, 
Του, ἄις.), θαὺ αἰδὸ δὴ δηϊοοοάθῃς 
δτουῃὰ (1[μΚοὸ νἱῖ, 47). 

ὅτι... δόσαν86... ΤΏ οχραπαίοη 
δῖνθη 18. ἂπ ἰηὐογργοίαιίοη οὗ {110 ἢἷβ- 
ΤΟΥΥ ἴῃ θη, ἱν. Τ]10 βδουβοθβ (ΗΠ 60. 
Χὶ, 4) Δηϑ ΟΣ Οα ἐοὸ ὑῃ0 ομαγαοίουβ οὗ 
1Π6 Ὀγούδουβ, πᾶ Οοαβ Ἰπάρτηοηῦ 
ὍΡΟΙ ὑΠΠ6Π1 ϑΈΎΟ ΟΟΟΔΒίοη [ῸΓ ὑΠ}6 ΟΡΟΙ] 
γουθίὐΐου οὗ οἰαγαοῦοῦ ψ]οἢ [0]- 
Ἰονϑα. 

Απρτιβέϊπο ἰγάθοβ ὑπὸ ἑδτηρἑαίίοη οὗ 
Οαΐῃ ἴο ΘηνΥ : αὶ ἰηγί θοῦ ποη διμδί. 
Ῥοοοδέμμῃ αἰΔ 8011 οϑὺ ἴῃ 1110... Οοοἰα 
Θηΐπι οὐ ἰηγὶαἰύ βίαην. Νοι ἰἄδο γο- 
᾿υἱὐὺ ἀο)σογθ αὖ 086 5ἰαγοῦ βοὰ πὸ 
8018 οδἀοχοῦ, 

111. ΒΒΟΤΗΒΙΠΟΟΡ ΙΝ ΟἾΕΙΒΤ ΑΝ 
ΤΠῈ ΠΑΤΒῈΡ ΟΡ ΤΠῈ Υ̓ΌΒῚΡ (1]. 
13--.:24}. 

ΤΉΘΓΘ ΡΡΘΩΡ ὅο 008 ὑπγοο πιαίη αἰ- 
ΥἱΒΙ 08 οὗἁὨ [110 Βοοί 0: 

1, Παϊγοά ἀπ ἴουο (153--οῖτν, 
2. ΤΙ πιαη γϑίαϊοη ῳῇ ἰοτο (τ6 

--18). 
3. Ζλοιῖέ 077 ἰουθ (19---24). 

ἣῦ ΦοΠη βίαγίβ ἔσομι ὑπ ὑϊιουρ]ιὺ οἵ 
δαίγοα ἃ8 {0 Ἑμαγδοίουϑύϊο οἵ [16 
ΟΣ], ΟΥΘΥ ἀραϊηϑῦ {}}1}8. 15. Ιογο, [110 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ ΒΡ. ΟΥἨἁ ὑΠῸ ρΥΘΒΟΠΟΟ οὗὨ {110 
ΠΟΥ͂ {9 οὗ ΟΠ νἸβύϊδη8. ΤῊ]Β Ιονὸ τλυϑύ 
ὈῸ που] θὰ οἡ {Ππ|6 ρα θη οὗ ΟΠ γ δ 8 
ΒΔΟΙΠΟΘ, δα οχίθπα ἰο {Π6 [ἀ]Ππ088 οὗ 
116. ΛΑπὰ ἐῃθ ἔγαϊῦ οὔ ον 15 Θοη ἤάθποο, 
ΨΥ ΒΙΟΝ ΙΒΒ1685 ἴῃ ρογξδοῦ ΒΥ ΡΔΙΏΥ. 

1. Παϊγοά πῶ ἴοῦθ (153---ἰ τ). 

Το (πουρὶιῦ οὗ Ο πη Ἰολᾶβ ἴο {π0 
οοηϑίαογαίίοη οὗ ὑπ Οαἰμ-11κ6 ομδγδο- 
(ογ. Ηὐγοα 15 ἐ}}6 δ οὗ 6 ψου]ε, 
ΠΟ ἰ6 “ἀρΔα᾽ (13). Πογο Δηθηρ 
ΟἸν δ Δ8 18 ὑῃ9 Βίρῃῃ. οὗ ἃ ΠΟῪ 1116 
(14Ν. Απά Θφομβοα ΠΥ μαϊγθα διμοηρ' 
ΟἸ ιν βυϊδηΒ ἰβ 016 βίϑστι ποὺ ΟὨΪγ οὗἁ {110 

φδελφοί 

ΔΌβοποο οὗἉ Ὁ θαΐ οὗὁὨ {μ0 ἀοβίγαούίοῃ 
οὔ 19 (15). 

12. [μογθ 8 ὈσΘη ῬγοΒο ὐοα ἃ8 
{0 ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ τλγῖκ οἵ 0116 ΟΠ γἸβυΐϊδη. 
5011} 10 15. τηοῦ ὉΥ δαϊγοα, ΤῊ5. ἢον- 
Ἔσο οαμηοῦὺ Ὀαὺ ὈῸ 80. ΙΟΥῸ 15 {}6 
Ββίστι οὗ ἃ ὁμδηρθ ἴσοι ἀοαίῃ ἰο 118. 
ΤΉΟΥ ψ{}0 τϑιαΐη ἴῃ ἀοαίῃ πγϑὺ ΒΠ0Ὲ 
ὉΠ οἷν γοὰ] ἠδύατο (Ππαΐγϑα) ὑονγαγα 5 Π6 
᾿Ἰνίηρ. ΤΟΥΓΙΌΪΟ ἃ85. Οὐ 8 ΠΙΒΦΟΥΥ͂ 18, 
1ὺ ἰ5. 5011] τοι βοα ἴῃ ΟΒΒΟΠΟΟ, 

μὴ θαυμάζετε) γιοἶϊί6 ηιϊγαγὶ Υ., 
Μαγνοϊ ποῖ. ΒῸΥ {Ππ||ο07. ὑπουρ!ῦ οοῃ;- 
ῬαΙῸ 40] χυ. 18 ἢ, χυ!, 1 ἢ 

Π10 σογ 8. ΟΟΟῸ" σα ϊη “01Π} Υ, 28, 
ἃηἃ ἴῃ ἃηούμον [Ὀγπὶ Φομη 111, 7 μὴ ᾿ 
θαυμάσῃς. ΤΊιο αὐζον ὈΪΔ6Ο 18 {110 ΟἿΪΥ 
ΟΧΔΙΉΡΪΟ ἴῃ 16 ὍΡΟΙ] οὐ ΤΡ β01]08 
(90) ΧΙΧ. 24 18. ποῦ 5.1 Ὁ] ῬΆΓΆ]]0]) 
οἵ ὅπ ὸ ἱπιρογαῖνο σοῃδί ποίϊοη οἵ μή 
ΜΙ]. δου. 0]. ΜῈ]Οἢ ΟΟΟΙ5. ἸΊΟΤῸ ἔγο- 
ΠασηῦΥ ὑπ ὑπ οομϑύγαοῦοη ὙἹῸἢ 
ὈΓΘ5. ᾿0. 1ὰ {6 ΔΡΟΟΆΪΥΡΒΟ (ΥἹ. 6, ΥἹἱ]. 
3, Χ. 4, ΧΙ. 2, ΧΧΙΪ, 10), Δ ΘΟΠΙΡΆΓΙΒΟΙ 
οὗ Φοϊιη 111. 7 ταῦ ὑπὸ γγόβοηῦ θΑΒΒΑΡῸ 
Ὀγΐηρθ οαὐὺ ὑμ6 αἰ ἴδγθποο οὗ Ἰηθδηϊης 
ἰῃ ὕὉΠ6 ὑπο οομπϑίγαοίίοηβ. ΤΉ οΡο {}|Ὸ 
ἐμουρηῦ 15. οὗὐἨ {Π|ὸ 5ροοῖαὶ [06] ]1ηρ' ἃ- 
ΤΟϊΒοα ΟΥ̓ {116 Β11010 βία θῃχοηὗ, ΠΘΥῸ 
οὗ {86 σοῃεϊποι8 [06] Πρ Βυϊγγοαὰ ὈΥ 
ὑπὸ 010 ὑθηιροῦ οὗ θη (σομΏΡ. ἵ]. 
15, ἱν. 1). Οομρ. τ Ῥοῦ. 11. 17; Φοῇῃ. 
11, 16 μποΐο, 

ΕῸΣ θαυμάζειν εἰ 800 ΜΆ Χν- 44. 
ἀδελφοί ὑγοίμγοη. "15. 15. 0Π6 ΟΠΙΥ͂ 

Ῥἷδοθ ἴῃ ὑμ6 ΕΡΊ8010 γι οΥο {}}18 {110 οὗ 
ΔΔΑΥΘΒΒ 15 πϑοα (11, 7 15 ἃ ἴλ180 τϑι αἰ ηρὴ. 
Τῦ οοπίδίηϑ δὴ πη ρ]1οἷῦ ἀγουχηοηῦ. ΒΥ 
ΘΙ ΡΒ ΒΙηρ ὑπ ΠΘῪ το αὐϊοι ἴῃ ὙΠ110]} 
ΟΠ γιβύϊδηβ βίαμα ομὸ ὑο0 δηούμον ἰὐ 1π|- 
Ῥ]ΐοα. ὑμαῦ (818 Ῥοβιυϊοι. οὗὁἨἁ ΠΘΟΘΑΒΆΓΥ 
ταύ] αβοοίίΐοη 18 ομαγδοίου βύϊο οἵ 
ὑπθπὶ 88 αἰδύϊηρα θ θα ἔγόπ Οὐ ΠΟΥ Π1ΘῚ 
(9 νου). Τὴθ {1016 18. σοΙμηλοι 
ἴῃ δύ Φαπιοθ (ἀδελφοί, ἀδελφοί μου), 
διηα ποῦ υπΐγοχαθηῦ ἰπ δῦ Ῥδὰ] πὰ ἐπ 
{0 ἘΡΙβι1ο ἰο (μ9 ἩΘΌγονβ. 10 18 ποὺ 



1]. 14] ΤΗῊΕ ΕΙΒΗ͂Τ ἘΡΙΝΤΙΕ ΟΝ ΗἿ 90ΗΝ. 109 
εὐ «“ γψ ᾽ [4 4 ἴων 

᾿φἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς 
᾿ ’ «; ᾽ “- Α 3 ς 3 “-- 

τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς: ὁ μὴ ἀγαπῶν 
4 

14 τοὺς ἀδ. 1 ἡμῶν δὲ ΒΥΥ να. 
116 ΒΥΣΙ, 

[οππᾶ ἴῃ ὑπο ἢγϑὺ Εριβι]ο οὗ δύ Ῥοίου 
ΟΥ̓ δὺ πᾺο. 

Τὴ0 ἰῃγθθ ἴου8. ΠΟ δ᾽ Φο]η 
ὈΟΙΤΟΥ͂Β ἴγοῖὰ {110 ΤᾺΔΠΠΥ ὅθ ΘΧΡΥΘΒΒ 
ΟἸυἸβύϊδη ΓΘ 08 ῬΥΘΒΘΥΥΟ ΟΔ0}} {Π6Ὶ 
ΒΙΌΡΟΥ πιθδηΐηρ.. “ ΒΥΟΙΠΥΘη ἢ ΘΧΡΥΘΒΒΟΒ 
ὕπο Ιάοὰ οὗἩἨ ΟΠ γϑύΐδῃ Θαια ΠΥ 1ῃ υἱγύιθ 
οὔ ὑδο σουμμλοι Πἰ : “ΟἸΠ] ἀγοι’ (τεκνία) 
ὑμαὖῦ οὗὁἨ βρίγῖθθα] ἀθροηάοσιοο ἴῃ {116 
οὐον οὗ ὑοὸ πὸ [ἴὺ χὰ {1 Ργοϑ- 
Ροοὺ οὗ στόν: “1ω100160 ομθ8᾽ (παιδία) 
ὑμπαὺ οὗ ΒΡογἀϊηεύίοι ἀπ 1} Δ ΓΟΥΤΌΥ. 
Ιη οοῃὐγαδὺ ΜΥ1}}} ὑπ6086 “})οἸονο᾽ 18 
ΒΙΠΊΡΪΥ ὑπὸ ῬοΥΒ0η8] πη οϑία ΐοη οὗ 
[ΘΟ] ]ηρ. 

εἰ μισεῖ] δὲ οὐ Υ., ὑς.«Παίοί, ψοιι. 
ΤΊ15 15. δϑϑιηθά ἃ8 ἃ [οὐ (000. Ο. ἷγ. 
11: γι 9; Φοιῃ χύ. 18); ἃπὰ ὈΥ̓ ὑπ 
οὐἶου 110 Βίγοηβ 15. ὑμγονι ΠΟΥῸ ὍΡΟΙ 
{πὸ νου ἀῃὰ ποὺ (15. ἴῃ ΦΌδῃ ἮΝ 
1ὃ {1} ἀροπ {πὸ Ῥγομοῦη οὐ {10 8ι10- 
Ἰοοῦ, Ἡαἰγθα 15 οπαγοίου 010 οὗ “Π0 
γόνα" (ημμς Υ., δὶς ηνι μέν Ἐ). 

14. ἡμεῖς οἴδαμεν] γη05 8οίγημδ Υ. 
Ῥ͵ὁ (ἡμεῖς) ἃ8. ἀἰδυ!ηρ ]Βη0α ἔτοηὶ {110 
ον], ἀηοῖο ὈΥ 080 Οββοη ! ἠδ Γ6 
οἵ οὐχ [αἰ0}, ΕΥ̓ ΟὟ ον Ἰηγγαγ ΟΧΡΟΥ,- 
ὁμ60....11ὸ κοῦ ἐμαῦ νγ79 ἃΓῸ ΘΟΠΒΟΙΟ ΙΒ 
οὗ ἃ ἴογο ἴον (γἰϑυϊλ 8. ἃ8 ΟΠ 8 
18 ἃ Ὀγοοῦ ὑο αϑ8 ὑμαῦ 9 Ὠᾶγο οἰτογοά 
ἘΡῸΠ ἃ ΠΟῪ 110: ὑμαῦ ψ)}ὸ ΠΟῪ γδὺ 
ὙΓῸΥ ᾿ἷνο. 16 Ῥαβθᾶρο 5 ὈΟ66ὴ 
τη 40: {Π0 ΠΟῪ Βρογο οὗ ᾿οίηρ' ἢὨὰ8 
Ὀθοὴ μαϊηθα. 11{6 15. ποὺ δαύαγο Ὀαὺ 
Ῥγοβοηῦ. ΟὈπρατΟ {116 Β1Π1010 οἴδαμεν 
ἴῃ Ὁ. 2. 

μεταβεβήκαμεν] ἐγαηδίωϊὶ δηλ 0. 
ἤἄστυθ ρμαβϑϑθι... ΟΟἸΩΡ. Φο] πη ν. 24 (Σ]]]. 
1). [18 Ἰργο ψὰβ ἱπάθϑα ἰδ δοοθρύ- 
69 ἴῃ [10 οὗἩ ΟἸγ θ᾽ 5 “πογα᾽ (6, 1]. 
7, 1... 11} 

ἐκ τοῦ θ. εἰς τὴν ζ.] ὧδ ὨγοΥ 6 ἑΉ οἱξαηλ 
Υ., ομέ ὦ ἀθαίΐ, ἱμιῖο ἐξ. Ἰδϑαίῃ αηά 
18 ἂτὸ τοραγαθα ἃ8. ὑμ6 ὑγχο ΒΡΠΘΓΟΒ 
ἴῃ ὙΠΟ. ΤΏΘῊ ΤΊΟΥ͂Θ, δη ἃ ὑπ ΟΥ̓ ΔΓΘ Ὀγθ- 

- ὁ μὴ ἀγ. δὲ ΑΒ γρ.: Ὁ τὸν ἀδελφόν [αὐτοῦ] 5ῸὋ 

Βοηΐοα ἴπ {Ποῖ βαραίαπεϊννο [α]ηορα 
{πο ἀθαί} νυ ]ο}ν 15. γα ἀοαί,᾽ {10 
ἸΠἴἢ0 ν]16}} 185. ὑπ] ἸΠο᾽ (ὁ θάνατος, ἡ 
ζωή). Ὃ θάνατος 8 Τουμᾶ 66 ἃπᾷ 
ἴῃ ὑΠ0 ΤῸ]]ΟΥ Πρ οἰαθι86 ἴῃ δὲ ΦοΟΙηἙᾺ 
ἸρίβΕ]08 ; ἴῃ ὑΠ0 (5001 16 ΟΟΟΙΓ8 ΟὨ]Υ 
ἴῃ {Π|0 ῬᾺΜΆ]16] γ. 24 (Χὶ, 13 18 αἰ ϑγοιθ). 
Ὁ θάνατος 18 μογΒοηϊ Ποιά ἴῃ ΑΡοο, 1, 18, 
Υ]. ὃ, ἰχ, 6, χχ. 13 ἢ (χχί. 4), Οοιαραγο 
Δοίβ ἴν 244. Ἰλοιῃ. ν. 12 4}, ὙΠ. 2:1 
(ὐοΥ. χν. 211; 2 (ον. ἵν. 12; 5 Τ π. ἢ. 
10 (ορροβοά [ο ζωή); 10}. Ϊ. 14. ΕῸΣ 
ἡ ζωή ΘΟΙΙ)ΩΤῸ ἷ, 2 πούο; Ψο] 1 ν. 24; 
Μαυῦ. νἱ]. 14, χυῇ!, 8 ἢ, χίχ, 17; (Μαγκ 
Ἶχ, 43, 45); Λοίβ {νας 2 ΟὐΓ, ν, 4. 
ΤΠ|ο ἀορύι οὗ ὑῃ0 ΟΧΡΓγοββίοη 18. Ἰοβὶ 
ὈοΐᾺ ἴῃ Πμαδίη ἃπὰ ἴῃ ᾿ηρΊ 8}, 

“Τὸ οπὔθυ᾽ ἰηἴο 10’ (εἰσελ. εἰς τὴν ζ)}}5 
ἃ Ὀθγ80 ΟΠαγαούογϑϊς οὐ 30 Μαιίμον 
(Χν 1}, ὃ ἢ, ΧΙΧ, 17; ΘΟΏΡ. γ]1.. 14) δηα 
οὗ δύ Μαγκ (χ. 43, 45). Ιῃ ἐπὶ5 
ἰαγροϑὺ 8050 “1Π{0᾽ (ἡ ζωή) 15 {11 {11Π]- 
πιοηῦ οὗὨ {1Π|6 1 σ]οϑῦ Ιάθῳ. οὐ Ροίῃρ: 
Ρογίοοῦ σαν ἴῃ μογίοοῦ δούΐϊοῃ, ἝὐὉμ)- 
ῬΑΙῸ 2 ΤΊ, 1. 10. καταργήσαντος μὲν 
τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ 
ἀφθαρσίαν, ΜΥ]ΙΟΓῸ ἴῃ ἐΠ}9 ΒΘοο ἃ Π]6}}- 
ὈῸ {᾿0Ὸ ὑμποιρ!ῦ 18. οἵὗἨ “10 ἴῃ {Π|0 
αὐρδίγαοῦ πὰ ποὺ οὗ {6 ΟἸνΙϑίδῃ [Ὁ]- 
διοπῦ οὗἩ {0 ὙΠ ΟΪΟ οομοορίζοῃ οὗ Πρ. 

ῦτι..«ὅτι...7 φμομίαην.. φεορμίαηλι... 
γ΄. ἐλα!.. ϑούαιδό... ΑΟοῦϊνο Ιογα 15 ὅΠ0 
βίψπι οὗ ΠῚ 0 Δα ποῦ {Π|Ὸ στοιπηᾷ οὗ 110, 
Οὐηῖρ. μὺκθ νἱ]. 47. ΤΊο ὁοπποχίοι 
ῖ8Β “ψὸ ΚΠΟΥ͂ θοοδι80...᾽ ἀπ ῃοὺ “ψὸ 
Ἰιᾶγθ Ῥαββοᾷ Ὀθοδαβο.. ἢ, 

τοὺς ἀδ.} {1.6 δγοίμγοη. ΤῊΘ 811} 10 
Ῥῆγταϑο (3 ΨΦοΠη 5, 10) 18. ΠΟΤ ΘΧΡΙΌΒ- 
βῖνο ἔπ “ον Ὀγθύ γο. ΤῊΠ}Β 15 6Π0 
ΟὨΪΥ ΡΪδοθ ἦπ ΜΠ] 1160 Θχαοῦ ἡνΟΤ 8 
οοοα" (ἀγ. τοὺς ἀδελφούς). ΕἸΒΘΙΨΙΘΓΟ 
δὲ Φοίιη ΒΆγ85 ἀγ. ἀλλήλους (Ὁ. 11 ποίο). 
᾽Αγ. τὸν ἀδ. ΟὐΟΙ8 1]. το; 11. το ; ἷν. 

20. 
ϑοο Αἀάίξοπαὶ Νοίθο, 
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’ σι ἤ σι κ- 4 Α 

μένει ἐν τῷ θανάτῳ. "πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελῴφον 
“᾿ ’ Α γ ’ Ὄ αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν, καὶ οἴδατε ὅτι πὰς ἀν- 

, 3 "Ῥ ᾿ 39. ἢ ᾿ ,. “ἡ Α 
θρωποκτονος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰωνιον ἐν αὐτῶ μένου- 

σαν. 

15. ἑαυτοῦ Β. 

Ϊὴ Υἱοῦ οὗ {6 πωρογίοοίίοῃ οὗὨ 
ΟΠ γϑυϊδηβ Αιριδβύϊηθ βᾶγ8; Υ[ροῦ 
[οἹογία σαὐν ὐα 018] 804 Δά πα 1 ΒΙΘΠ16: 
γσοῦ γΔῚΣ βοα αιιλϑὶ ἃΥ1 1 δαηὖ ΤᾺ], 
Τηΐα8. οϑὺ πηθάα]}}ὰ απὸ υἱροῦ, ἱπΐὰ8 
Βαηῦ [01 ΔΥΘΟΥΠῚ, ἰλύτι3 γα . βοα 
φοβίαϊοιη οχρθοίδῃηί. 

ὁ μὴ ἀγαπῶν] φιιὺὶ ποη, εἰσί Υ., 
δ ἐμαΐξ ἰοφοίδ, μοί. ΤἼΠΟ ΟἸἸβδίοῃ οὗ 
δὲς δγοίλον, δοοουγάϊηρ ὅο {116 ἔχπὸ 
ἰοχύ, βίγοησύ θη ὑπ6 ὑπουρὶῦ. 116 
[66] ]ηρ ἱ5 χοραγάοα ἴῃ 108. ΘΟ ρ]οὔοϑῦ 
ΙΌΓΠ]. 

μένει ἐν τῷ θ.] αὐἰάζοιλν (Ῥογηχαλιοί 
Εδ)η ἀοαϊ. ἸΤΠΙΟΥΟ 18. ἃ Ἰ]ΟΓᾺ] εἰν 
ἑμογίζω. Τὺ ἰβ ποῦ Βι1ἃ ὑῃμαῦ 16 ἀ108. 
Ἰϑαθ!ι 15. 1118 παῦαγαὶ βύμθο. [Ι0 [0]- 
Ἰογνβ8 ὑΠαῦ Ιογθ πὰ ΠΠ{0 ἃ.Ὸ σον 0} 10 
ΓΘΙΉΒ. 
οι ρᾶγο Φοθ 111. 26, 
15. Το αύγοά οὗ “16 σου] οἂ 

Ολιι86 ΠῸ ὨΔΔΥΎΟΙ: 1 18, 1. ἃ οογία 
56η80, αὐγὰ}, θιὺ Παύγοα τὰν ἢμα 
ΡὈΪΐασθ διπμοὴρ “ἴπ6 Ὀγουμγοη᾽ (1]. 9, 11). 
ΠΟΘ ἃγῸ (ὕλη) ἴῃ 006. ΠΟ [ὩΔΏ1]Υ. 
ὅποι ᾿ιαΐγοα 15. ΟΒΒΟΙΟΙΠΥ ἸΔΘΒΈΟα] 
10} πλυγ 6, ἢοῦ ΒΙΠΡΙ]Υ ἃ5 Ὀδπρ' {}10 
ἢγβῦ βίορ ἰοναγαβ 1 θα ἃ8. ᾿μγο νην 
ὑ8ὸ ΒΆ1}.0 ΒΊΟΓΆΪ Ῥοβθΐοη, [0 15 Ὡ]0ΥῸ- 
ΟΥοΥ ἢ ὑπὸ πιὰ ἢ 501 {10 ἀοϑύχιο- 
(ἴοι οὗἁ {Ππῦ 10 Μν  1ο]ν 15. ἸΟνΟ, 

πᾶς ὅ...} σρορ Ἢ οὐθ ἐμαί... ὑπουρι 
.ὸ ῬΘΆΥ ὕπ0 πϑῖηὸ οἵ ΟἸ ιν ]ϑῦ. Οὐοηι}}.. 
6. 1], 3. 

ἀνθρωποκτόνος] λοηνϊοϊάα Υ., ημιώ"- 
αογ6γ, Το ψογὰ 5 υϑοὰ οἵ {11|ὸ ἀογ]}], 
Φομη γυἱἱ. 44. Αἰπμοηρ πο Οἰαΐῃ 15 
{80 {γ096. 

οἴδατε] ψ6 ὕποῖθ. ΟὈΙΡ. ὁ. γ. τὸ 
ποΐθ. 

πᾶς...οὐκ...7 ΟΟμΡ. ἱἰ. το πούο. 
πᾶς ἀνθρωποκτύνος] Θηλ)εῖδ Ἰηαπὶ 

λοηπιυϊοΐάα : βοι σοῦ ποη βοϊααὶ 1110 αὶ 

αὐτῷ Β : ἑαυτῷ ΛΟ, 

16» ἢ ᾽ ἢ ἘΠ ΞΕΟΝ “ ἕν τούτω ἐγνώκαμεν τὴν ἀγαπην, ὅτι 

τ6 τὴν ἀγ. τοῦ θεοῦ γρ. 

ἴΌΥΓΟ γογὰπι οὗ 1116 ααὶΐ οαἷο [τα γΘὴι 
ἱπηβοααϊ αν (Β 060), 

οὐκ ἔχει ᾧ. αἰ. ἐν αὐτῷ μέν.] λαίᾷ ποΐ 
οἰσγηαλ {36 αϑταΐησ ἦν ΐπι. ΤῊῸ 
ΔΔαΙ οι οἵὨ {1 Ἰαϑὺ νου 8. ὈΥηοΒ. οαὐ 
ἴμο ὑπουρινῦ {νὰῦ “ οὔογ πα] 116 πχλαϑὺ 
(απο {Πν0Ὸ οἰγοα  ϑύΠ608 Οὗ ΟἿ ργοβθηῦ 
110) θῸ ἃ οοπ ποῖ ΒΟΟΣ, Δα ἃ 60}}- 
του θοὰ σα (ουλρ. 0] νἱ. 53). 

Π}1ὸ ψ] 9]0 ὑ]γᾶ80 15. πμψαο, Ε]56- 
ὙΠΟΥῸ “ὑὸ πορα᾽ (. 14; Φο η νυ. 438; 
ΘΟΙΡ. χν. 7), 16 “ἀπούϊοι᾽ (11. 27), “10 
Β00α οἵ ἀοἀ᾿ (1. 0), “Ὃ|ὸ Ιογϑ οὗ ἀοά’ 
(1. 17), “πὸ ὑχ]ν᾽ (2 ΨΦο.. 2), ἃ1Ὸ 
5, 1ἃ ἕο “ΔΙ ο᾽ 1 06 ὈΟΙΙΟΨΤΟΙ ; Δα 50 
αἶθ8οὸ (ἀοὰ (νυ. 24, ἷνγ. 12, 13, 151) δῃὰ 
Ομ δῦ (Φόμη. νἱ. 6, χν. 5). ἔἄνοῃ 
{Π6 Ἰαδῦ τηλι Ἰιὰ8. ηού “116 1 11 1861. 
[1118 15. 6116 ἀἰνίηο ὈγΓΟΥΟρΟγ 0 Δ]0ΠΘ. 

2, 716 πιαρι  οοίαἰ ον, Ὁ ἰοτθ (οι. 
16---τ 8). 

Τὺ 5 Ὀθοη 8᾽ονγῃ ὑπαὺ ἰογο 18. {Π6 
βῖσπ οὗ ὉΠ 6 Ογ]δυϊλη 10. Τὺ 18. πον 
Βιόσῃ ὑμπαῦ ἰόν τηϑὺ ὈῸ ΤἈΝ] οποα 
αἰζον ὕ6 μαύονῃ οἵ ( νῖδῦ ψ]ιῸ πιδᾶο 
1ἴῦ Κηόσιι ἴῃ βλουΠοο (ν. 16). ὅὅπ6]} 
Ιυγὸ οχίοηἦθ ἰο ᾧΠ0 ΘΟΙΠ101). ἰμΐο}- 
ΘΟΙ 50 οὗ [10 (ν. 17); δῃεὶ μαϑὺ ὈῸ δὐ 
ΟἸΟΟ ἃούϊνο δ γ68] (2. 18), 

10, ἐν τούτῳ] 7) ἰλὲδ, 866 ὁ, 1]. 2 
ποΐο. 16 ὑγα} νι}. 8 ΌΘΟΙὶ 
οαπμποϊαςοί, ὑΠπ|ὸ 5601{-βλουΠοῖηρ οἰιαταο- 
ἴογ οἵ Ιυγο, ἃ8 Ορροβοά ο 0 πη ὁ Υ- 
Οτ18 ΟΠΥΔΟἴΟΥ ΟΥ̓ἁ Πα ΓΘ], ΟΡΟΠ 5 0}}6 ΥΥΩΥ͂ 
ἴο 6 μηοϑῦ σοΙ ρ]θίο γογϑαὐίοη οὔ]ογο. 
ΤΙῸ “118, ἃ8. ΟἸΒΟν ΠΘΓΘ, ἸΟΟ ΚΒ Ὀοίἢ 
ὑΔΟΚυ γα 5 Δηἃ ΟΥ̓ γᾶ 8, 

ἐγνώκαμεν] σοη Πορἱη8.. δοσηοϑοὶ- 
ηλα Αὐρ., 106 ὕποιῦ ἃ8 ἴμθ τοβαὶϊὺ οὗ 
αἰνίπο (θα  ἶηρ: ψγὸ μᾶνο ᾿θαγηὺ πᾶ 
ΠΟῪ 0]α {6 ἸΘββοὴ [Ὁ ονοῦ, Τ})15 
ΚηΟΝ]ΘαρῸ ΟὗὨ ΘΧΡΟΓΘΠΟΘ 18 σοηὑγαϑίθα 

-πσο.ὕ.» 
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3 σι ς- ἃ ε οι Ἁ Α 9 “, γ νι ε “- 

ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμών τὴν ψνχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν" καὶ ἡμεῖς 
ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς θεῖναι, 1 ὃς 

.Ῥ ΔῸΌῸΘῸᾷῷ0»ψ) Ἁ ὔ “ ’ ᾿ ΄“- ᾿ 9 ᾿ 

δ᾽ ἀν ἔχη τὸν βίον τοῦ κόσμον καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν 
4 Χο 7 Ψ Ἁ ’ Α ͵ 4 σ΄ 

αὐτον χρείαν ἐχοντα καὶ κλεισὴ τὰ σπλαγχνα αὐτοῦ 

θεῖναι ΔΑ])Ο : τιθέναι δ᾽ 

ἢ τπ6 πον]οάρο οὗ ᾿Ἰηὐα ἴοι (οἷ- 
δατεὶ ἴῃ δ. 15. ΟὐμΙΡ. «0]1η Χχν. 12. 

ἐκεῖνος] 1.͵16,Ὀ ὅ66 11. 6 ποίο, 
τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν] αἨ ΔΉ) 

δϑιαην ροδμῖ Υ.., ἰαϊῷ ἄοε Πὰὺ ἰ0. 
ἼῸ ῬΏΣΑΒΘ 18. ῬΟΟΌΠΥ ἰο δὺ 40]}1, 
Φο ἢ ΧΟ ΙΙ (ποῖίο), 15, 17 ἢ, χα. 471 
ΧΥ͂. 12. 

ΤΊΙΟ ᾿ἸΠΡῸ ὩΡΡΟΔΤΒ ὑο ῬῸ {Ππαὺ οἵ 
ἀϊνοβύϊηρ' ὁπ Β 0] Ὁ οὗἩ ἃ {}ηρ (  οἢμ ΧΙ]. 
4). Οομραγθ “απὐαην ρον ον, “«ἰ6- 
ΡΟΉ6Υ6.; 

καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν] α))αἰ 1706 οί... 
88. ἃ ΘΟΠβοσίοηοο οὗ {118 Κηον] Θά ρὸ ; 
μαὺ Νὐ Φ01) Τρ 5. 0Π0 Δαν ἣκ ἢι- 
ουάρα ἴῃ. μ6 Κηον]οίσο (αν ντὸ 
οὐρ Ὁ) ἀπ ποῦ ἃ8 ἸορΊοΙ]γ ἀράποορι 
ἴγομι 1ὖ (το  Ὑ  Ὁ7 ΜΘ οὐρ] Ὁ), Ομ 0. 
Ὁ.3. Ἴ]|ιὸ ΟὈἸ σα ῦοη. 1108. ἴῃ {Π|Ὸ γοΥ- 
οορύϊοι οὗἨ {δ γοϊαϊίοι ἰλ Ὑν}}10}} 6 
βία πα ἰο Ο0 Δηοίῃο πὰ ἰοὸ ΟΠ. 
ΤΠᾶῦ ΜΓ ἢ]0}} ΘΟὨΒΟΥΔΙΏΒ Ὁ. 18. ποῦ ΟἾΪΥ 
ΗΪ5. ΘΧϑι}} 0, θὰ ὑῃο ὑγαθ! ἩΠ]Ο] 
ὑπαῦ ΟΧΆΙΡ]Θ τΤΌΥΟαΪ8, (Οη)}". 1. 7. 
ΕῸΥ ὀφείλομεν 800 11. 6 ποΐο. Ιρηα 5 
ΒΡΟυ Κρ οὗἨἁ ΔΙΒΟΪΓ 1 {11|ὸ Βρὶτῦ οὗ 
ὉΠ|8 ῬαΒΒαΘΘ ΒΒ 0 {110 ΕΠ ΟΒ 8 : 
ἀντίψυχον ὑμῶν ἐγώ (αι μὴ. χχτὸ, 
ΤΙ6 νον 8. δι] ἀγοββοά Ὀ. 80 Ψ01}} (ὸ 
{16 γοιπρ' ΤΟ ΟΡ βοπηα ΠΚΘ Ὧ1 οο]Ὸ 
οὗ 10: ἂν δέῃ τὸν σὸν θάνατον ἑκὼν ὑπο- 
μενῶ, ὡς ὁ Κύριος τὸν ὑπὲρ ἡμῶν" ὑπὲρ 
σοῦ τὴν ψυχὴν ἀντιδώσω τὴν ἐμήν 
(ἔυβοῦ. (7. 1. ΗΪ. 23). 

17. δύ 9011} [γῪΠ}8 [ΤῸ] ΘΟ ΒΙ ἀΟΥ ἢ δ᾽ 
ὑΠ ργοαύῃο88 οὔουν ΟὈ] Καὐΐοη ἕο ποίΐοο 
ὕπο ΟΥαΐ ΠΑ ομαγαοίον οὗ ἔμ αγο. ΒΥ 
(86 ὑγαηβί οι ἣθ Βυσσοβὺβ ὑΠπαὖ {Π0]Ὸ 
ἷβ ἃ ἀΔΠΡῸΣ ἴῃ ἰηἀυ]ρίηρ ΟΌΤΒΟΙΥΘΒ 
Ἰοΐζυ νἱθνβ ψ οι Ἰὸ οαῦ οὔ [πῸ ΨΥ οἵ 
ΟΟΙΏΙΠΟῚ ΟΧΌΘΙΘ60. ΑΘ ΤΩΔῪ ὑμογο- 
[ΟΥΘ ὑὐγ ΟὔγΒοΙν 8 ὈΥ̓ ἃ ΤῺ ΠΙΟΥΘ ΒΟΠ]6- 
'γ ἰοϑύ, ΤῊΘ ααοϑύίοῃ. ἰβ ΘΟΠΠΊΟΠΙΥ 

ποὺ οὗ ἀΥ Πρ ΤῸΓ δηοῦ ον θυ ΟΥ̓ σοη- 
Μπη]ο πρ ὑο δηούμονῦ, ὑπῸ οαὐιναχὶ 
ΠΊΘΔΙΝ ΟὗἨ Ἰνίηρ. 1 πὸ τὸ ἔουπὰ 
ὙΠ ΟΠ ρ᾽ ΠΟΓΘ, Μγ πΘ6α ἸΟΟΪΚ 0 Ταχύ ον 
ἴον γπρτηοηί. 

ὃς δ᾽ ἂν ἔχῃ] (μὲ μαϊμιογὰ Υ. Ομ}. 
11. 5 ΟῖΟ, 

τὸν βίον τοῦ κόσμου] “εἰ )ϑ 1 2} 
οὐία; Υ., ἡαοιίαίος τα Αὐρ., ἐδὸ 
ἐῶ οὙ᾽ ἐμὲ τρογίᾧ “ἼΠὸ βαθδίμηςο οἵ 
{16 νον ά᾽ ἃ8. οὐπίγαβίοα αὐ} “ΕΠ 
οἴου} (Ὁ. 15). (ἰομρ. [κὸ χν. 12 
(τὸν βίον). "ὸ μμναϑο ᾿μοϊ ποθ. 4}} 
ὍΠ0 θη ΠοΥ ΘΙ 5. ὙΝΠ10}1 πᾶ ΚΟ ἪΡ Οἱ 
ΟὨΡ ]}}γ Υ] ΟΠ 165, γ 0}, πξα οι, ᾿ ΟἸ]οοί. 
[0 Ἰιλ8 θδθο ΠΠΟΙΥ βαϊὰ οὗ ἃ σγοαὺ 
τοι ον ὑπὰὉ “0 νὰ 8 ὑπο Υ (0 ΑἸ] 058 
ἃ ὅ0. 411 [σι Οὗ μογνουῦίγ. 

θεωρῇ} ὑοϊμοϊζ 88. ἃ Βροοίμοϊο. οἱ 
τ] 10} 16. ΔΠΟΥ͂Β ΠΝ ΟΥ̓ [0 γοδῦ, 1}}Ν 
18. {16 ΟἾΪΥ θ]ὰοο τοῦ ὑΠ|6 σον} ὁ0- 
ΟἸΥ5 1 δύ ΦΟΠηἾΝ ΡΙΒΌΪΘΒ , ἀηι Ο180- 
Πότ ἴῃ πο Τὰ ἰβύϊο 5. 1 15. Του ΟὨΪν 
'π Ποῦ, νἢ}. 4. (ὑρΡ. Αγοο, χὶ. τα 1, 
Τὸ ψογᾷ ἰβ ὁοημηοι ἴ {1160 (ΟΒΡ0] οἵ 
δύ ΦΖοῖι ἀνὰ ἴπ Ἰνγ5. πϑϑοὰ 1} 108 
{1} παθαησ., δος {011} 11. 22 ποίθ, 

χρείαν ἔχοντα! τ ὐ550. ἐαθονο Ὗ,, 
οηο ὸ Τὸ, οοιομ θην, ὀφομθλ Αὐῷ. 
Ἰὸ ᾿ιἀοχαιλία ἡ ἀοληρ' Οὗ ὅΠὸ Ὑ]- 
σαίο 15 βυισροβύοι ὮΥ 1. 27. δρο ποίο 
ὑποτὸ ἴον ὅ}χὸ ἈΡΒοϊαΐο τι86 οἵ χρ. ἔχειν. 

κλείσῃ τὰ σπλ.] οἰ μον ὶξ δοῦναι ὅκα 
αὖ 60 0., οἰοδο εἷς ποαρὲ ὑροὴν ἢ ἤγγν 80 
{παλῦ {πὸ ἀομοϊθαι  ὈγΟΘ]ΟΙ" ὁ ἤπἰ 0 
ΔΟΟΟΘΒ [0 ἢἷ5 ΒΥ ρα γ. 1110 ΡΠ 50 “(0 
οἷοβο ὑπ ᾿ιοαγύ᾽ 15. ΔΡΡΑΓΟΠΟΙΥ πη] 60. 
Τῦ ΘΧΡΥΌΒΒΟΒ ὅΠ0 πύου θοβ 0. οὗ ἃ 
ῬαγΥὶον Ὀούποοι ὑπὸ Βα ἴον" ἀμὰ {Π|0 
τοηάου ἔοοϊηρ οὔ ἰνϊ8. Ὀγούθοῦ, Οὐμ)- 
ῬΔΙῸ "5. ΙχχυἹ]. τὸ (ΠῚ ΞΡ συνέχειν 

τοὺς οἰκτιρμούς 1,ΧΧ.). Τὰ σπλάγχνα 18 
[ουπᾷ Πογα ΟὨΪΥ ἰπ {0 τυ σ8. οὗ δ 
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[1Π|͵ 18,19 

“" “- 4 ," ΄“ σι ὔ “- 

ἀπ’ αὐτοῦ, πώς ἡ ἀγαῆὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ ; 
18 ’ Ἁ ϑ ΄ ’ Α σι ’ 3 Ἁ 

Τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ .ἀλλὰ 
, ᾿ ,ὔ 

ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ. θ᾽ Ἐν τούτῳ γνωσόμεθα 
«“ ᾿ ΄“ 4 3 ’ δε »,} 3 “- ὔ 

ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμεν, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πεί- 

18 τεκνία ΑΒΟ (νρ) Β.7 ἢ]: -Ἡ μου 5" ΒΥΥ νῷ 116 [Π6 (νρ). 
- τῇ 5. ἐν ἐς ΑΒΟ: - ἐν 6". 
ἐν, τ᾿ δὲ Ὁ [Π6 ΒΥΥ Υῇ. 

Φοϊη (10 οοουΒ ἴῃ δὺ ἴκκθὸ ἀμα δύ 
Ῥαα])δ. 

πῶς...;}] λοιδ οἱ...» Τ|ιο τΐοντο- 
σαύννο οομβύνιουοη 15. ΒΤ]. ὅο ὑπῶὺ 
Ϊῃ 2. 12. 
ἡ ἀ. τοῦ θ.] σαγίίας αἰοὲ Υ., ἀἰϊοοίὶο 

ΤΠ) οὲ Απρ., ἐλ6 ἰοτὸ Γ᾽ αο(ῖ, ὑπιθ Ἰονθ οἵ 
ψ οὶ οα 5 αὖ οποο ὅλο οὐή͵οοῦ δηὰ 
{06 δαῦμοῦ ἃπα {π0 Ῥαύίογη. ΟὈΙΏΡ. 
ἷ:, 5 ηοΐο. 

μένει] αδτεῖθ.. «8. ἃ ΘΟΙ ] 0118. ον 
ῬΟΟΥ. ΟὈΠΊΡ. Ὁ. 15. 

18. τεκνία] «“ιἰϊοί Υ., 1 Ππ6 ολιῖι- 
ἄγομ. ἼἼὸ νογὰ οἵ δ ἀγῸ88 18 οδηροα 
(5. 13). ΤΊιο ΠΟΥ ΠΟΥ͂ Ὀ]Θα 8. ν10]} 
ὉΠ086 ψγῖῆο σῶν ὑΠοῖν Ὀδίπηρ' ΠῚ ΠΪΠ]. 

μὴ..«λόγῳ μηδὲ τῇ γλ.] ποί.. «το, 
2607... οὐ λ6)}" εὐ ἐμ ἐρπστίθ, 1 
ὉΠΘΟΥῪ ἃ8. ΟΡΡΟΒΟΙΪ (0 δούϊοῃ ; Ὑ}10}} 
6 γ6. Ουὐὐνγαγὰ ΘΧΡΓΟΒΑΪΟΙ 8 ΟΡΡοβοΐ 
ἴο {π6 σομαΐηθ πιο Ιηοα ΟὗἩ ΟἿΓ Μ0}1016 
Ὀοϊῃρ. 

λόγῳ...ἐν ἔργῳ... «οἵᾳ τοογά..«ἵη 
«ἰοσ(... ΤῊ 5110]υὺ οἰδηρῸ οὗ οσοηϑύγαο- 
ὑ10}} πη Κ8 {Π6 Αἰ ογόοποο θούνοοῃ {}|0 
ἰηϑγαμηθηῦ Δ {116 ΒΡ ΘΥΟ οὐἩ {ΠῸ Π)ΔῊ]- 
Τοϑίαυϊοη οὗ Ἰοσο, [ὑ πνυιϑὺ πα ΒΟῸΡ6 
πῃ ΟΌΣ γιὸ Δηὰ [1}} 16. Του ἐν ἔργῳ 
καὶ ἀλ. ΘΟ ραγΟ 401) ἷν. 23, ἐν 
πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ. 
“1 ἸΙονθ ἀοροηαβ οἡ ἃ ψογὰ, ΠΟ 

{0 νόογὰ οδαβούμβ ὑῃ0 ΙΟΥ̓Θ Θοᾶϑοί!, 
ὅὅ.οἢ) νὰ ὑπ 0 ἰογθ οὗ [δα αἱς δῃᾷ 1}ὰ- 
Ιαϑηγ" (Φαϊκαὺ Ἰλθαῦ. 14ς. 4: δοϊιοοίυ- 
26}). ΤΊΘ Ῥαββᾶρθ αποϊοα ἤτοι «δοίλ, 
Υ. 22 18 ΠΟ] Ὺ αἰ γθηΐ [ἢ Β6η86. 

4. Το ει οὐ ἰοῦο (Ὁ. 10---24), 

ΛΒ δὲ Φοῆη 88 βρόοκοὴ οὗ {Π0 πο- 
ΟΟΒΒΙΟΥ δα οὗὨ ὑμὸ ρεύθιη ΟὗὨ ΙΟΥΘ, 80 
ΠΟΥ͂ ὯΘ 3008 Οἡ ἰο0 Βρθᾶϊζ οἵ 108 ἔνα. 

τῇ ὙλΟΑΒΟ: 
10 ἐν τ. ΑΒ νῷ 116 Β.γ Ὠ] :  καὶ' 

γνωσόμεθα ἔξ ΒΟ χη {6 : γινώσκομεν 5. νῷ ΒΥΥΥ. 

ΤΠ) ἔγαϊῦ οὗ ον 18 οοηβάίθηοο. βοῇ 
οοηβάθμοθ 58011}8 {Π0 «θη ἀοιηηδίίοη 
10}. {Π0 Ποαγὺ ὈΓΟΒΟΙΠΟΘΒ. ἀρδὶηϑὺ 
{Π0Ὸ0 Ῥο]ονοῦ (υϑ. 19, 20). 10 δηα8 
10. ΘΧΡΥΌΒΒΙΟΙ ἢ ὈΓΆΥΟΙΒ, Μ}1Οἢ ΔΥΘ 
ἸΠ]ΟΟΘΒΒΆΓΙΥ ΔΗΒΜ ΟΓΟΩ, θούλα80 ΓΠΘΥ͂ ΔΙῸ 
{Π| 0 νοΐςθ οἵ ονοα] οι ον (δ. 21----23). 
Τὺ βίο 1ὼ ὑμ0 [Ὁ] 088. ΟὗὨἨ Βυῃραῦῃν 
(νυ. 24). 

19. ἐν τούτῳ] 721 {Πιῖ8, ὑ1ὸ 60ῃ- 
ΒΟΪΟΌΒΏΘΑΒΒ Οὗ ἀοῦϊνο Δη ἢ 5 ΠΘΟΥΘ. ΙΟΥΘ 
οὔ {00 Ὀγοίμγθη, χγοβύϊηρ ΠΡΟ δι 
]ΟῸ] ἀοιἱ ΟΥ̓ ὑπο Ἰονο οὗἉ ΟἸ νἸϑ, 

γνωσόμεθα] ξοφη ϑοο, 50... 106 Πα 
δῆ ον, ρθγεοῖνο, Ἴ1λο Πα θΠγῸ ΟΧΡΌΓΟΒΒΟΒ 
{πὸ ἀορομάθσηοο οὗ ὑΠ6 πον) οἀρσοαροιι 
{πὸ {]Π]Πηοὴῦ οὗἨ ἅΠ|ὸ βραοϊῃοα οοπα!- 
(0η. ΛΑράαῃ 1 15 0 Ὀ6 πούϊορα ἐπαῦ 
{ΠῸ Κηον]οῦρσο 116}. ΟΟη68. ὑῃγοιρῇ 
οὐὐναγα οχρογίομσο πὐλ 5 ἴῃ οοηὐγαϑὺ 
ΜΠ ὑ0 Κα] θα ρῸ ψ] οἷ. ὈΘΙΟΠΡΒ [0 
ἴμο Ἰάρα οὗ 0} ». 14 (οἴδαμεν). 

ἐκ τῆς ἀλ. ἐσμέν] οὐ τορι 6 διμγυῖ5 
Υ., αγὸ οΥ 1λι6 ἐγτοίλι, ΑΥ̓ΤῚ {}}6 ΡΟΥΘΣ 
ΟὗἨ οἷν θην ΠῸμῚ ὑΠ6 ΤΙ ἃ8. 108 
ΒΟΌγοΟ, ΟΡ. 1ϊ. 21. ΟΠ γῖϑῦ ΗΠ Β6] 
15 γου θα θα ἃ8 ὑμο ΤΎσ, 'ῃ Υ̓́ΒΟΙὴ 80 
Τοῦ το Ὁ]0}}8 οὗ δ ἴο πίδι δηᾷ ἴο 
Οοά ἁῃά ἴο {{Ππ|᾿0 νυ] 10 ροΥΘΟὔῪ 
ῬυΘβοιύθα (οΟΙΏρ, “011 ΧΥ]Σ, 37), ὅ0 
(γ ὑΠ1.6 ἃ8 ὑῃηο ΟἸιν ϑυϊμη 15. 1κὸ Ἡ ηι, 
Ἰιο 15. “οὗ ὑπὸ ὑγα}}),. ΤῊΘ οοπορρύΐοῃ 
οἵ Ροίῃρ “ἃ οὔ α οὗ {π0 ΤΡι᾽ 15 αἰ 
ἴθυθαῦ ἴγοπὶ {παὺ οὗὨ Ὀοΐην “ἃ οἰ] οἵ 
οὐ, ὑπουρῖι ρυϑοῦο]γ 016 ὕννο ἃγὸ 
Ἰάθηῦοα!. [Ι͂π ὑπὸ Ἰαύθου οὔβθ ὑπὸ 
ὑπουρηὺ 15 οὐ ὑἢ 6 ργθβοηοθ οὔ] αἰνῖπΠ0 
ῬΥΪΠΟΙΡΙΟ 48 ἀἰνίηθ: [ἢ {Π6 ΤΟγπιθν, οὗ 
ὉΠ {Ποῦ οἵ 811 8 ΟΠ ]ο05 οὗἉὨ π]λπ. 

καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ... ἀπά, ἃ8. ἃ 
ΟΟΏΒΘαΆΟΙΠΟΘ οἵ ἔπ πον] θᾶρθ οὗ οὐῦ 
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ἐ 

τὴν κι ΑΒ {116 βγΥνᾷ : τὰς κι ΔΑ ΤΟ γρ η6 Βυγ ἢ]. 

οομρίοίο ἀοροπάοηῃοο ἀροῃ {πὸ Πα}, 
100 ϑηαἰἐ α49147} ον)" ἤοαγὶς ϑοΌγο ΜΠ ἴηι, 
1,0. ἴῃ 060 Ῥχόβθηοο οὗ αοά. 1Πιὸ δ1:- 
ἰθοοάἀοηῦ 18 ΒΆΡΡΙΠΟἋ ὈΥ {Π6 γοϑάον. 
ΤΟ 8016 Ῥγομοιη (αὐτός) αὔτ 1Ά}}ν 
ἀοβοῦῖθοα. ὑπ0 οἱὸ δογογοίρηῃ [μογὰ, 
}υϑὺ ἃ8 [86 ἡδοϊαὐϊπρ; ἀπὰ ἀοβηΐηρ μτο- 
μοῦ (ἐκεῖνον) ἀθβου ο5. ΟΠ νἾϑυ. 

Τ)ὸ Ῥἢγαδο “βοίογο ΠῚ πλ᾿ (ἐλ φ07)- 
ἀγρθοίι 4705, σογαλι ἦμδο ΑὉρ.) βία 5 
ΟΡ ΙΟΠ]Υ ἤγπῦ ἴῃ ΟΥ̓ ὅο τπρκ 
[Π6 ΟΒβοι Δ] ὁπαγαούου οὗ ὑο (ιν 1βθϊλη 
᾿ἴὸ, [ὐ 15 Ἰίνοά οὐὖῦ ἴῃ {Π|0Ὸ ὙΘΥῪ Βἰο] 
οὗ ἀοἄ, 1}16 Ὀδ] νον 6015 501} ὕο 
ο ΙΜΆΥΒ. ΡΘΌγΘ ΤῚΝ ογοϑ, [πὶ {πε 
ῬΥΟΒΟΠῸΘ (ΘΟ 0. 11. 28) 1 ποῦ Ὀοίοτο, 
ἢ)}0 ΘΟΙΠ05 (0 Πημὰ ψ] Ὁ 16 18. ΟὐΠ,Ρ. 
2 ΟὐοΥ. ν. 10 (φανερωθῆναι); 1 Τ]1Ο85, 
11, 13. 

πείσομεν... .τι ἐὰν καταγινώσκῃ...ὅτι 
μείζων... «πάντα ] ιστἰ μετ (ομαςοαΊ)ι8, 
ὁαοθίγ.45) χορ αν δὲ χορ ομοναα- 
γίξ γη105 (ηναΐθ 560 Ή.56}»}} ΑἸ1θ'..) 402" γ108- 
ἔγηεν Ἡ )ΟΥ" δέ 7) μ5. σογαΐ ηι05[}Ὸ οὗ 
μοὶ ογηλῖα Ὗ΄., (0) οἰναἰ ἀϑϑ 6 ΟΝ 
λδθανὲ δοζονο 11. τ ἢ ΟΥ̓ΟΪΒΟΘΊΟ)" ΟἹ" 
ἤσαγὲ σουμαθηλην τι8, ϑοσαλ56.. αὕἸο ἐς 
σγραΐον ἰΐναν ον πραγέ αὐα ᾿ηοιροίἢ, 
οἷ ἐλίησο. πὸ ΠΙΔΗΏΥ σΟΙ ἢ] Οὐ]ηρ 1η- 
ουΡργούαὑΐοη5. ΟΥὗἨ ἁ{Π15. ῬΑΘΘΑΡῸ ΒΡΥΪῺΣ 
οαὐὖ οἔἩ {πο αἰβογομῦ ὑγαϑ᾽α ϊοηΝ οὗ (1) 
ὍΠπ0 γουῸ πείσομεν, αῃὰ (2) {Ππ᾿ ἀο.]ὸ 
οομ)υιούϊοι οὐ τοϊαξῖγο ὅτι (6 τὸ). 

Ι. ΤῸ ὑαϊκο 1 βοῆδὸ ρ}ώ- 
ϑιαα6 [ῸΡ {0 σον], ὑΠ|6γῸ ἃγ6 ὑνῸ 
ΒτΟαρ8. οἵὁἨ γϑ ἀθυῖηρῈ ΠΟΒΒΙ 016: {Π|Ὸ 
ἢγϑῦ («ἡ πὰ νοι 06 ΟἸαι865. τ Ὲ]0}} 
[Ο]ΪοΝν σίῖνθ {6 βυμρβίαποθ οὐ ὑ]πα0 οἵ 
ΜΠ ἰοὶ τὸ ἃγὸ βαι5ῆοα, ἃηὰ {11 80- 
οοπά (β) ἴῃ νοι ὑπὶ8. Βα δύλμοθ 15 
ΒΡΡοβοα ἴο Ὀὸ ΒΡ] θἃ ὈΥ ὑἰιὸ το ου, 

(α) Τὰ {πὸ ἢγβῦ σᾶ86. ὑῃΥ6 ἅτ 0 

ῬΟΣΒΙ0]6 γίθυνα: 
(α) ΤῈ βϑοοπὰ ὅτε ΠΊΔΥ 6 ΒΓ ΠΡῚῪ 

γοδαμηρύίννο: ἤζ76 οἰναϊ{ ρο᾽)ϑιραεἴθ ο1)" 
λοαγίέ, ἐδαΐ, ἐξ ον ἀθαγέ σοπαοημι τι8, 
ἰΐα!, Δ 580, Οοὐ ἰδ σγοαίον... 

(0) Οὐ πο ἢγϑὺ ὅτι τὰν ὈῸ [ΆΚΟΘΙ 8 
{110 γοϊαίϊνο : ἢ φἠαἰξ ρον διααο οἷ" 
λοαγέ, τΤεδογοί, 8060)" ΟΝ) ἤσα)ξ δολι- 
εἰθληγὰ τι, ἐμαί Οὐ ἐς σγοπίον". 

Λϑιϊηδῦ θοῦ! ὑ]οδὸ ἰηὐογργού 05 
1ῦ ΔΥ Ὀ0 ὑὐροά, ΔΝ 10 ΒΘΟΙ5 ΜΠ ἢ ἀο- 
οἰἶβῖνα ἤογ66, {ΠπὉ {116 σοπο]ιιϑίοη 8 πού 
ὁπ Ἰοἢ ον β Πα Π ΠΥ τόθ ὑπὸ 
ῬΓΟΠἾη8. ΤΊΟ ΘΟΠΒΟΙΟἸΒΠ685. ΟΥ̓ ἃ 5[η- 
ΟΟΙῸ Ιογὰ οὗ ὅΠπὸ Ὀγοίθγοι ἄοθα ποὺ 
(ἀν 5}} {Π|ὸ7 8815 οὗ {πὸ σομνοἰΐοη οὗ 
{}1ὸ βονογοῖσὴ στοηύμοεν οὗ (0α. 

(β) 1 ὑΠὸ δα υϑύαποο οἵ ὑπαὺ οὗἨὨ το ἢ 
Μ᾽ 5Π}} ῦὶκ ρουβυλὰοα 15 μιθ  }}γ Βὰ}- 
Ρ]16α, 8, “Πα πὸ ἃ1Ὸ οὗ Ππὸ γα}, 
ΟΥ̓ “ὑΠπαῦ ΟὟΓ ῬΓΛΥΟΙῊ ἅγῸ Ποιγὰ,᾽ {Π6γῸ 
ΔΥΘ ὩΘΉΜΙ ὕὍΧ ΠΟΒΒΙΠ]6 Ἰ οΥ ΓΟ ΙΟῊΝ: 

(α) 1116 βοοοῃιῖ ὅτι Ἰ)λ. ὈῸ (Δ ΚΟ. ἃ 5 
ΤΟΒΙΠΙΒΟνΟ ἴῃ {Π|0 ΒΟΠ50 σον 86: (100 
δδν μογδηακα ἡ γϑοΐ δ05)..θοραιιδ6 ἢ 
οὐ" ἀοαγξ οὐμζομεν πικ, θοσαιδο 7 86. 

Οσο( ἐς γχυοι ον". 
(Ὁ) Οὐ ἀρηΐῃ {116 ἢγβὺ ὅτε ὩΔΥῪ θῸ 

ἰαϊζοῦ ἃ8. ὑΠπὸ το αὔνο; ἡγ6 σἠαίέ ρμον- 
δ ον δοίδος. ἢ ρΥο  ϑΟΘ ΟΥ ΟἿ" 

ἠδ" οοπθιν Μ8, ὥσοα86 Οαοα ἰς 
σγθωξογ., 

ΤΟ ΔΡΡΟΙΕ ἰο ΒΟ ἃ [αὐ] οἰ ]οοὐίοῃ ἰο 
Ὀούλ ἐἰο86 νἱονα ὑπὰν [πϑὺ {Ππὖ πὰ ὕὸ 
θῸ ΒΆΡ}]10 1 νυ] ον 016 βΒοηβὸ μένοι ὕο 
{1Π|0 νοῦ Ιολα5 ὑπ γοράον ἕο ὀχ ροοῦ (0 
ὈΘ6 ΟἸΘΆΡΙΥ οχργοββοῖ, πᾷ γῦ 6. τῦ 
ΠΙΔΥ͂ ὕὸ τοιμαγκοα {Πππωῦὺ ν1]16 ὑ 0 ἀ80 
οὗ ἃ ΓΒ Εν ὅτι 15 χυϊο 1 00}}1010}}0 
ἰοῦ ὑπὸ ἰηὐγοἀυσθϊοη οἵ ἃ ΟΟὨΒΙ40)- 
ΦὈ]Ὸ οἴδιι8ο ἰ 18 ὙΘΥΥ͂ αρηύπγα! ΔΙ ΟΥ̓ 
ὑἢ 1ΠΒΘ 0. οὗ ἃ 0.7 Το 18. 

2. Του ἐΠπ|6 οἶδ παηὰ {6 γον 
6 ζακοη ἴῃ {Π|6 ΒΟη56 “ΨγῸ 8118}} ἀββαγο, 
γγ0. Β58Ὰ}} 5.1] διὰ {γὰπαι 59. ὑπὸ 
ἴοαῦβ ἁπὦ πἰβοὶνηρ5. ΟΥἨ οὐὐ ποιοῦ, 
{ΠΟΥ ἃγῸ γοῦ ὕνο πιοάοϑ5 οὗἉ σοιμρ οὐ’ 
{110 Βομίοηοθ: 

(α) ΤΊἼο βορομᾷ ὅτι πᾶν 0 ἐδ Κθ} ἃ8 
γθαπιθύϊγο ἴῃ {Π6 β86η5θ0 οἵὁἨ δούάτιθθ: 
δ δα ἀϑϑν γα οὐ" ἀθαγίς, οσαιδο ἢ 

ΟἿ ᾿θαγὶ σοηαἰοηι, ἐι8, ὑδοαιι86, Ἷ ΒΕ, 
. 
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ς ’ « 9 Α “«Φ Α “. ; ε ΄“- 

ἡ καρδία, ὅτι μείζων ἐστὶν ὃ θεὸς τῆς καρδίας ἡμῶν 
ἣ ’ 

καὶ γινώσκει παντα. 

20 ὅτι μ. δ ΒΟ πγῦνυρ: οἵω. ὅτι ἃ υῷ τὴρ [86. 
ἡ κ- ΑΒ (140) : ἡμῶν Φ'ΝΝΟ γᾷ ΒΥΥΓ Τὰ6 ἐμ 21 ἀγαπητοί : ἀδελφοί ὃξ, 

᾿ μὴ κατ. ΒΟ: - ἡμών ΤδΑ τρ τλ6 [Π6 ΒΥΣΥ. 

Οοα ἴ8 γγοαίογ, ϑαοἢ ἃ ΤΟΒα ΡΟ ο 
τι86 οὗ ὑ}ὸ ραγυϊο]6 8 μούονοῦ Ὀθ6ὴ 
ΒΟ ὕὼ 00 ΥΘΡΥ͂ ΒΔΓ}. 

(8) Τβοτο γϑιδίπϑ ὑμ θη 0Π6 δᾶορ- 
(ϊοι οὗὨ ὅτι ἃ5. 16 τοϊαιδνο: ";776 δια 
ασ 59} 8 ΟΙ ὠοαγί, ἐολοαγοίηο6 67" Οἱ)" 
λμοαγὲ τφυρεἰθηλ)} “48, ὕεσαδθ αοὐ ἐς 
σγθαίογ"... 

11}18 βόῆβθ [Ὁ118. ἴῃ ΘΟ] ΘΙ νυ ννἱ{}} 
{Π6 οοηξοχῦ ἃηα ἤονβ παι Γ.} 7 ἤΌὴι 
ὑὸ ατθοῖκ. 

Βυῦ δὴ Δηι ἰρῸ ΟΥ̓ 80}}} τθηλα! 8. [ἢ 
Μ]αῦ 5686 185. {16 ΒΌΡΘΓΙΟΥ ρΊΟΔΠΘ88 
οἵ ἀοά ἴο ὕθ υπάοιβίοοα ἢ [8 10 }1ὸ 
στοσμπα οὗ οὐ Θχοθοάϊηρ ποοά 1 ΟΥ οὗ 
ΟἿΣ βιυθ οοηῇαάοῃοοῖ Βυΐίι 1 ΘΓ ΓΟ- 
τα] 0ἢ8 σἂ ὕῸ ἀγών ἴγομ ὑ06 ΜΟΥ, 
(1) Ὑ ὁ 811}}}} τ[ἢθῃ, ἃπὰ {ο ΟὨΪΥ, 8.}}} 
Οὐ ροαγί, ἴῃ. δ ύβοονου 10 ΤΔΥῪ 60ῃ- 
ἀθμλη 8, ὈΘολα86 γ͵ῸῪ ΚΩΟΥ ὑμαῦ {10 
)υαριηθηῦ οὗ (ἀοὰ πηαϑὺ ὈΘ ΒΘΥΘΓΟΥ {νὰ} 
οὗν οὐ Ἰυἀρηηοιῦ, Δηἃ 80 ἃραγὺ ἔγῸ}}} 
[6] υν 810 νι Ηΐ ψὸ ὁ ἢὰνθ 0 
ορ6. Οὖ (2) Τὺ 81|8}} ὑθῃ) 80}}} οὐ 
Ὠοαγύ πῃ νυ] δίϑοσυϑυ 10 ΠΙΔΥ͂ ΘΟ ΘΙ} 
8, ὈΘΟλιι86 νγν0 ΔΥῸ 1 [Ὁ] 811} ΥΥ10}} 
Ο(οὰ, κα ὑμᾶὺ ἔμδοῦ ϑϑυγοθ ὺ8 οἵἨ Η]5» 
ΒΟΥΘΓΘΙΡ ΠΊΟΙΟΥ. Τὴ6 ἰαὐίοῦ 8686 
ΒΘΘΠ5 ἴ0 Ὀ6 γοαυπϊγθα ὈΥ̓͂ (0 ψ 010 
οοηἰοχύ, ἕθθ Ὀθ ον. 

πείσομεν] 0 ποατοϑὺ ῬΆΓΆ]16] ἴῃ 
(00 Ν. 1. ἴο 006 βθη80 οὗ ῃ6 πογὰ 
ψῃ ἢν 8 θοΘῃ δαἀορίοα ΠΟΙ ἰ8 Μαίί. 
ΧΧΥΪΙ. 14. Οὐμρ. 2 Μδοο. ἱν. 45. 

τὴν καρδίαν) ον" λθαγὶ, [0 βοδῦ οὗ 
ὑπ πιογὰὶ οἰιωγιούογ, [Ὁ ΟΟΟὰΥΒ ΟἿΪΥ 
ἴῃ {018 γμαβαρμοὸ ἰὰ ὑΠ0 ρ β0}65 οὗ δύ 
ΨΦοῖη. Οὔοιμρ. Ιλοπι. 1. τς; Ἐρἢ. 1. 18. 

ΤΙθ δἰ πριϊαν (ν]ιΐοἶι ὅν Φ0ἢ αἰ νῶν 
1808 1 δ 6 οΒρ01] ἃα Εἰ μί8.16) Ηχοδ 
060 ἐποιρὶῦ ἀροῖ ἢ 6 ῬΘΙΒΟΙΑ] ὑγ1}] 11 
οὐοἢ ο.86. δοθ Αἀά! οηδὶ Νοίθ. 

20. ὅτι ἐάν] τολογοίγϑοθθογ, ΤΠ6 
γι ΟΥὰβ θαϊδηοθ 0.6 “Δ}} [Ἰρ8᾽ σ]ιΐς ἢ 

“λγαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία μὴ 

κύριος (ῸΣ θεό5) Ο. 

ἔχομεν : ἔχει Β. 

[0]]οσ8. 116 ἔτη ὅτε ἐάν ἄοθ8 ποΐ 
ΟΟΟῸΓ 88. {110 ὑγαθ ἑθχὺ οἰβθ ΘΓ ἴῃ 
Ν, Τὶ (60]. ἰϊϊ. 23 ὃ ἐάν), Ὀυὺ ΔΙ ΝΆΥΒ 
ὅτι ἄν (Φόλ ᾿]. 5, χὶν. 13, χυ. 16), Τ ἷΒ 
᾿Ον ΘΥΟΥ ἀοο8 ποὺ ἈΡΡΘᾺΓ [0 ὈῸ ἃ ἀθοῖ- 
βἶνο ΟὈ]θοίΐοη. [ἡ Φοϊιῃ 11. 5, ΧΥ. 16 
ἐάν 1ἴβ ἃ] ΘΑΥῚΥ ναὶ ηὐ (δ 4}. 

καταγινώσκῃ͵] τοργοϊοπαάογὶς ὙΥ͂,, 
γῃαίο 8θη8θ") ΛΑὰρ., σοπάργη. Τὴ 
ΟΣ 15 πϑοα οὗἉἨ ὑπὸ ᾿ηὔθγηλὶ παἀρτηθηῦ 
οὗ σομβοίθηοθ (Προ 8. χὶν. 2) ἃ5. α185- 
ὑπ σα ἴσοι {110 ΟΡ] Βοπύθ ποθ 
οὔ {πὸ ὑπᾶρο (κατακρίνω). 

Οοπμρ. ΟΔἃ]. 11. 11. 
μείζων ἐ. ὁ θ. τῆς κι ἡ.1 Ἡνα]ΟΥ 681 

οι ἐογεἶθ6 Ἠο570 Υ͂., αο(ὦ ἐ8 σγθαΐθῦ" 
ἰδ ΟἿ ἀσαγέ, ΒΟΥ ΔΘ ὅο ΒΥ 
δηἃ οοηΐχοὶ 1, ΗΕ 15. {16 δΌΡΓΘΠΙΘ 
δονθγθῖρ ΟΥ̓́Θ {16 ψ]|1010 Δη. Νο- 
ὑπίηρ ἰῃ δὴ οἂῃ βίαπα ἀραϊηθὺ ΗΒ 
)παὰριηοιῦ πα 1}. ΤηΘ οομὐοχὺ γθ- 
αυύγοβ πὰὉ {}}18 ΒΟΥΟΥΘΙΊΣΓΥ Βηου ἃ 6 
γτοραγάοα ἀπάον {10 ἀβροοῦ οὗὨ ΙΟΥΟ, ἃ8 
ΟΧΟΙΟΪΒΟα ἴον ὑπ οἰ πρ οὗ Ὠπηδῃ 
ἀουθίϑ. 1116 βαρροϑίθίοη ὑμδὺ φγοαῦου" 
ΠΙΘΆΒ. ΠἸΟΥῸ ΒΘΑΓΟ πρ ἀηα Δῃ ΠοΥϊ- 
{ϊἱνθ ἰῃ οοπαοιμηδίϊοιι ὑμδῃ ὑμθ Ὠθϑνῦ 
18. αὖ ναυίλησο ψ] ὑΠ0 ἴοηοῦ οὗὨ {16 
ῬΘΒΔΡῸ ἃηα 4180 ΜΥ10}} {110 Πα ΓᾺ] ΒΟΩΒΘ 
οἵ “στηοαῦον, 

γινώσκει π.Ἶ πουὶέ οπιπία Υ., Ὠηοιο- 

οἰδν αἰ ἐμιῖηι.98, το 65. (00 186 Ὠσπηϑη 
Ἰλῃρῖαρ6) {16 ΘΟ 86 δπὰ βρεΐηρ οὗἉ 
Δοῦϊοι (Φ0]ῃ 11. 25. ποθ), ποῦ ΟὨ]Ὺ 018 
ἔμ! ατὸ δὰ {Ππῶῦὺ ὁ 6 06 Ὠθαγύ 
ἀν 8, Ὀὰῦ ὑῃθ8ὸ δηὰ 81} οἷβθ, δῃὰ 
10} {118 Καηον]οᾶσο ΟΥἾΘΥΒ. 8 ἢ]8 
Ιονθ ἃ ἈΒΒΌΓΟΒ τ οὗἉ 10. 

ΤΊ ὰ5. {110 χορ ΟΥἨ {6 ψῆ016 
ῬαβδαρῸ Ψ1}1 Ὀ6:; 7110 56η86 ΠΟ ἢ 118 
οἵ ἃ 51 6609 Ιον9 οὗ ὑπ0 Ὀγθύγθη, ψ]οἢ 
5 {Π0 βῖσηι οὗ ασα᾿β Ῥγοβοποθ Μ 10} 8, 
1] ΘΏΔΌ]Ὸ ἊΒ ὕο βίαν ὕπο ϑοουβα 008 
οὗ ΟἿΣ οομβοίοποθ, Ἡδύθγον {6 Ὺ ὨΊΔῪ 



111. 22] ΤῊΝ ἘΤΗΕΤ ἘΡΙΞΤΙΒ ΟΕ 51 9ΟΤΝ, 115 
’ ’ , Α Ἁ ’ καταγινωσκή, παρρησίαν ἔχομεν προς καὶ τὰ μι ὅνταν ρα ἀρ ιωμί ράμο. ὁ ἂν αἰτώμεν λαμβάνομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς 

ἼἜ- » ΙΝ .ν ὺςς ἐὩ μ᾿ αὐτου τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 
21 αἰτώμεθα ὃδ. ΟομΡ. ν. 14 ἢ. 

ἔαβίοη ὁ. ἷν. 17 (Δ) 12: ϑροϊρίοιμιβ υρ ἐπὸ ΒΥ. ἢ, 
τηρῶμεν ἴδ, 

6, Ῥθοδιβθ Οοα, ννῆο ρίνεϑ ἃ8 ὑπὸ 
Ιονθ, ἈΠα 80 Ὀ]ΘΒΒ6Ά ὰ8 ἱΓῃ Η8 (6 ]1ονν- 
810, 18 σγϑαΐου ὑπ οὐὐ ποαγῦ; ἀπά 
116, Βανίῃσ γμογίοοῦ Καον]θαρο, ἴοΥ- 
δῖνοϑ ἃ}} οἢ Μ ΐοῖ ὑΠ6 Ὠραγῦ ΒΘ ΪῪ 
ανν6}}5, 

21. ἀγαπητοί] Ο(γ 15 Υ᾽,, 1 1166- 
ἐϊϑϑίηνὶ Αὐρ. ΟὐμΡ. ς. 11. 7 ποθ. ΤῊΘ 
ἰθ ΠΟ ΔΑΟΓΟΒΒ (ὉΠΟΥ͂ 8. ΠΑ ΌΓΑΙΠΥ ἔγοὴ] 
086 ὑπουρλῦ οὗ ὕπο ἴΟλγ5 ἀπ ΠΟΡΟ8 οὗ 
Ομγϊβύϊδηϑ. ΤῊΘ βοπβοὸ οὗ πιϊβοί νίηρ 
((ῃ 6 οοπα ηηηαύίΐοη οὗ {πὸ μοαγὺ) ἀπὰ 
10 80η86 οὗ ατΥ ἀ0η6 (016 Δοχα θα! 
οὗ {Π6 ΠΟΥ) ΒΘΥΟΥΆΠΥ ἰηγ ον ΒΡΟΟΪΆ] 
ΔΡΡΙΙοΑ ]ο.8. οὗὨἨ 110 αἰνίηο γϑνο]αὐΐοι.. 
[ἢ 0} Ομ οᾶϑὸ ὑ}}18 γονοϊαὐΐοι ὈΥΪΏ ΡΒ 
ΒΒΌΓΔΙΟΘΟ, δη ἃ ἴῃ ὑμ6 οἴδον οἰδοῦαμ] 
ῬΓΆΥΘΙ: 

ἐὰν ἡ καρδία μὴ καταγ.Ἷ 8ὲ 407) Ή. 
ηοπ γοργολμοημαονῖέ Υ΄., (ημαἶθ δθηδο1) 
ΔΑυρ.), 15.) οὗν" ἤθαγὲ συμἰθηλν 8. τοί. 
ΤῊ ΘΥΙΔΘΗΠΥ͂ 15 0016 ΘΟΉΝΟΥΙΒΟ ΘοΆ80. ἴο 
“ὦ ον ᾿οαγὲ σομαοημι κι8..Ν Τὺ ἀοθ8 
ποῦ ἱΠ]}} ἃ οἰαΐπὶ ὕο 8᾽Π]ΘΒΒΉ.688, ΠΟΥ 
γοῦ Δ 1ΏΒΘΕΒΙ ΠΥ ὕο ὑπ ΠΟΙΠΟΙΒΙΟΙΒ 
οὗ βίη, Ὀπὺ ὑῃ0 δούϊοηῃ οἵ ἃ Ἰἰγοὶν ἔαιυ 
ΜΉΝ. γούα! 8. ἃ Το Βοη86 οὗ ἔδβι]ονν- 
Βῃ]}Ρ ψιῦ οά, «νὰ {}}18 ΟΔΥΤΙΘΒ τ Ὸὰ 10 
οοηἤάοποθ ἀμ ρθιὶοθ. 
Τὴ οὔδσο ἰὼ 10 ΟΥ̓ΔΘΡ οἵἨἁ ὠ{1|0 

ΜΌΓΑΒ ἴῃ 01}}6 ΡΑΓΆ]1Ο] ΟἸλι5 68. ΠΛΆΥ 8. ἃ 
Ομδηρο ΟὗἨ ΘΙὨΡΠΑβϑῖθ. [ἢ ῃ0 ἢγθὺ 
Οἰλιι80 βύγοθϑ 18 ἰαἱὰ οἡ {1106 [ποὺ οὗ 
οοῃάἀοιπηδίίοη (ὅτι ἐὰν καταγινώσκῃ ἡ 
καρδία) : ἴῃ 8:0 Βοοοῃᾷ οὁἢ {{Ππ0 τηογα] 
ἐσ Ὑ ΜΠ Ποῖ ῬγΟποιμο08. ὯῸ Ο0ῃ- 
ἀθιηπαίζοη (ἐὰν ἡ καρδία μὴ καταγ.). 

παρρησίαν ἔχομεν] Πεμοΐαγα ἦπ- 
δθηνμϑ Ὗ., 06 αδθ σοη αθησθ, 8ὺ ἃ 
[0 ΘΧΡΓΘΒ8 σἱνπουῦ ΥΘΒΟΡΥΘ ἃ}} ΟἿΓ 
Μηδ. ΟΟΙἸΡΑΙΘ οὗ ν. 14 (ϊ, 28, ἵν. 
17); Φολη υἱὶ, 4 ποῦύθ, ἘΠι6 ὑδμοιιρ}ῦὺ 
ἴοτο ἰβ οὗ ὕῃ0 Ὀοϊάποϑβ ΜΙ ἡ 1οἢ 086 

λαμβάνωμεν Α : ΘΟΙΏΡ. ΤῸΣ 511}114τ οΟῃ- 

απ᾽ αὐ, ΒΟ: παρ᾽ αὐ. ς΄. 

Β0η ἈΡΡΘΩΥΒ Ὀοίογο ἐμ6 Εαίμον, δηὰ 
ποῦ οὗ ὑπ ψ0Π ἢ ΐοῖι 0Π6 δοουβοά 
ἈΡΡΟΆΥΗ Ὀοΐογο ὑπὸ ἡ πάρο. 

πρὸς τ. θ.] αᾧ Ζδόι Ὗ-., ἐοισαγαῖς 
(ὑοά. Οὐιηραγο Αὐοἰβ χχῖν. 16; βοηι. 
ἷν. 2 (πρὸς θ.), γ- τ; 2 Οον, 1.4; ΡΙμ]. 
ἷν, 6. 

23, καὶ δ᾽ ἂν αἰτῶμεν] 6ἐ φποαϊοιφ τ 6 

»οβίονίμιβ Υ., αὐὦ ἀρἰναϊβοσῦθν 406 
αδὴν... ΠΟ ΟΧΡΓΘΒΒΙΟῚ οΟὗἨ ΟἿἿἹ νη 8 
[Ο]οσοἃ ὈΥ {Π|0 βειἰδίγίηρσ οἵ {μθηι. 
Τὸ νοΣ 8. ἀοβουῖ6 {Π6 ἀοῦπα] ργθϑϑηῦ 
ΘΧρουΐθιιοο οὗ ὑπ ΒΟ] θοῦ (αἰτῶμεν) 
Δ ὑΠ}0 ἈΒΒΟΥ ΟΣ 15. ἈΡΒοΙαύο, ΕΘΥῪ 
ῬΓΆΥΟΥ 18. σγαηίοῖ, 1δὰῦ Λαριβεῃθ 
ΤΙ δας; βου πᾶμιϑ ϑχηπάϊ- 
ὑἸϊυη 08 1)οἱ. Πηγοη 15. Θη ἢ) αποϑάδ!η 
πὸ Θχαιαϊύοα. δα νοϊαπίαΐθηι Θχδὰ- 
αἰύοβ δ βαϊαΐθιι ; οὗ ΓΗΒ ΦΙΟΒ Δ 
ἱμν ΟΠ ἑ πλ8 ΘΧχα 05. δἰ σψοϊαπέαξομ) 
Θῦ Βο} ΟΧΔ ΔἸ Ὸ5 δι] πα α 6). 

ΗοΥο ὅΠπ|ὸ θΠπουρ}ῦ 18. οὗἨ ὑπὸ λούμ] 
Ῥογοορύϊοῃ οὗ ὑΠπὸ ρ ΡΥ ὑπ ῬΟΙΊΟΥΟΣ 
ἴῃ. ὑΪη16 (λαμβάνομεν) : '! δύ ΜΑΙ χὶ, 
24 (ἐλάβετε) {1|ὸ ὉΠποὰρ]ῦ 15. οὐ {6 
αἰνῖ 6 σοϑρόπβο ἴῃ {Π0Ὸ οὔογηα] ΟΥΑΘΓ, 
ΕῸΓ λαμβ. ἀπό 800 ὁ. 11. 27 ποίθ. 

ὅτι...«τηροῦμεν] δόσα 56 106 ἤθορ... 
Οὐοάϊοιοθ 18 ποῦ ἈΠορσοα ἃ5 Ὅἢ6 στουηᾷ 
Ῥαὺ ἃ5 ὕΠῸ ἈΒΒΌΤΆΠΟΘ ΟὗὨ ὑδὸ [Ὁ] Π]πλοηΐ. 
ΤΊ)1Ο ΔΏΒΥΘΙ 0 ῬΥΔΥΘΙ 18. ἼΘΙ ποὺ ἃ8 
ἃ γον γα [ΟΥ̓ ΒΟΥ ΟΥοι5. δούίοῃ, θα 
Ὀθοδιθὸ {116 ῬΥΆΥΟΥ ὑβο] ἢ ΤΙΡΊΟΥ ἀἢ- 
ἀουβίοοα οοἰμοίἀο5. ψὐῦὰ ἀοα᾿Β Μ}}} 
(οοηρ. Φοπη ΥὙἱ[ἶ. 20, χὶ. 42). 6 8010 
ΟὈ]οοῦ οὔὑδιο ὈΟ]ΙοΥΟΥ 18 (0 ἀο ὑπογοῦρ!ι- 
Ἰγ ὕ"ὸ μᾶγὺ ψ] 16. ΠᾺ5. ὕ6 0.) ἀϑϑίρηοα 
(0 Ηἷμι: 11} ρουϊδομα ἅγθ αἰγοοδοα ἕο 
{π8 μα Δ 80 ΔΥῸ ΠΟΟΟΒΚΆΤΙΥ σγαηίοά, 
Οὐμρ. Ψ0}}} χν. 7. 

τηροῦμεν.. ποιοῦμεν] Κόορ.. ἄο... ΤῊΘ 
ΘΥ̓́Ο5 οὗὨ {110 ὈΘΙΊΘΥΟΥ ἅτ ὑπγπθα ἡγαΐοὶ- 
ἔα} ὑο ἀΐβοοῦη (τηροῦμεν) {πο ψ}}} οὗ 



1τό ΤῊΝ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙΙΣ ΟΕ ΚΑΤ 950ΗΝ. [1Π|. 23 

33 ν «" 3 ᾿ .« 9 , 3 “ἷ΄. ΦΨ 4 “ 
καὶ αὐτὴ ἐστιν ἡ ἐντολή αὐτου, να πιστευσωμεν τῶ 

23 πιστεύσωμεν 5. : πιστεύωμεν δ ΛΟ. τῷ ὄν. του υἱ, αὐὖὕ.1. Χ, ΒΟ νῷ τὴ9 
186 ΒΥΥΥ : τῷ ον. αὐ. Ἶ. Χριστῷ Α (α}}, τῷ υἱῷ αὖ. Ἶ. Χ.). 

ἀοά ἴον {π0 διύαγο, ἀπά αὖ {Π|60 ργοβοπὺ 
ἰιο 15. Θηραροά ἴῃ οχϑουζίηρ' ὑμαῦ ΜΒ ΐΟΝ 
ἷᾳ ῬΙοαϑίηρ ἰο ΗΠ. πάρι {Ππ|8 ὑνο- 
[014 δαρθϑοὺ γυἱριὺ δούϊοῃ 8 ῃγοδθηθα 
οὶ ἃ8 ἃ ψόῦκ οὗ οροάΐοηοο ἃπαᾶ ἃ5 ἃ 
γοῦν οὗ ἔγοθάοῃ), ἃ5. Θη)] οἰ πα ἃηα 8150 
ἃΒ ΒΡΟὨ ΔΏΘΟΙΙΒ. 

ΕῸΥ {ΠΠ|0 β0η86 οἵ τηρεῖν 866 4[0]} 
ΧΥΪ. 12 ποίο, πα [Ὸΐ τηρεῖν τ. ἐντ. 6, 
1. 3 ποθ. Τηρεῖν πὰ ποιεῖν ΟΟΟᾺΣ 
ἀΡΆΪΩ ὑορΟΥΠΟΥ ἴῃ Υ. 2, 23. 

τὰ ἀρεστά] θῶ γι νηΐ ρμίασίία ν, 
ἐΐδ6 ἐδίησϑα ἱπωΐ αὐ ρίοαϑίηρ... ποῦ 
ΒΙΒΙΡΪΥ “ Πἰπρ5 Ὁ] ΒΙηρ, θεὺ ἀΟΠΠΙΘΙΥ͂ 
ὑῃο8οὸ Μ ἰοῖὶ ὁοΥτοΒθοπἃ ψ10} οὐ Ρο- 
Β:δΐοη δηκὶ ἀυΐγ. 

ΟοΙραϊο Ψο]η Υ]}}, 20. 
ἐνώπιον αὐτοῦ} σογ 1) ΘΟ Ὗ., ἴῃ 118 

ϑίσμ!. Οομρ. Ἡ Ουν, χὶμ, 21; Λοίϑ ἱν. 
19; 1 Ῥρί, 11. .4; 1 Τπ, ν. 4. 

ΤΊ]1ο β]ριιῦ "λᾶο οὗ αἰ ογοισο 06- 
ὕσοοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ (Ὁ. 10) ἃπᾷ ἐνώ- 
πίον αὐτοῦ 8008 0 Ὀ6 ΟΧρΙΟΒΒΟα Ὁ 
{Ππ|0 ῬΗΤΆΒΟΒ “Ἷῃ 1Π18. ῬΓΟΒΘμΟΘ᾽ ἃπὰ “ἰὴ 
ΠΠ5 βιρ]υ. 11|ὸ Ἰαύθοῦ. ἈΠ γᾶμθ ἐ0- 
σοηὐαιῦθβ ὑπ ὑπουρ!ὺ οὗ {Ππ Ὸ 1 γίηο 
Τορα ἃ, ΟὐἸΏ}. ΨΦ0η ΧΙ], 37 (ἔμπ. αὐ.) 
Δ Χχ, 30 (ἐνωπ. τ. μ.). 

23. καὶ αὕτη ἐ. ἡ ἐντ. αὐ.] Απά....Ἷ5 
οοῃυηιαμαηιογιί, ΤΊῸ “111 ρ8 ὑπαῦ 81Ὸ 
Ῥ] δ βίηρ,, {1:6 ὨΔΠΥ͂ “σΟΠ Πἀπηθη μ᾽ 
ἈΥΘ ΕΠ) ΠΊ6 ἀΡ ἴῃ ΟΠ6 ΘΟ Δ} ΠΟΙ ὗ, 
ΜΠ] ᾿ποϊαἀο5 τ} τὰ ργδούϊοθ, {Π10 
ῬΟΥΟΥ οἵ δούϊοῃ πὰ ὑΠ6 [Ὁγπὶ ΟΥ̓ Δ0- 
(τοπη, αἰ δια Ἰονο. Οὐοιρ, 11, 4 ἔν; 2 
ΨόΠ 6. 
ἡ ἐντολή... ἵνα...}ὺ ΟΟΡ. ΦοΠπ ΧΙ]. 

24, ΧΥ. 12, 17. 
ἵνα πιστεύσωμεν... ἱλμαΐ 106 δοίίουο 

,. ΑΔ 4180 18. ἃ ψ Υ]ς, Φ011η Υἱ. 20, 
Δηα ὑμογοίοσο ὑΠ0 ΡιΌΡΟΥ οδ]αοὺ οἵ 
οοδη ἃ; ἃΠηἃ 1Ὁ ἸΏΔΥ Ῥὸ γοραγαρα 
ΟἰΥΠΟΥ ἃ8. ὉΠΟΘΑΒΙΠΡῚΥ σΟὨ του. ἀηκὶ 
ῬΙΌΡΥΘΒΒΙΥΘ (πιστεύωμεν) ΟΥ ἃ8. ΟΧΘΥ- 
οἰβοα αὖ ἃ οὐ 0} τηοπιθηῦ τ Θὴ {86 
πΠ010 ἰθηοαν οὗ 119 18 «ἸοξοΟΥΙἸη6α 
(πιστεύσωμεν). 1118. 8 {π0 ἢγδὺ ΡὈΪΙδοο 

ἴῃ. {πὸ ΕΡΙΒ010 ἴῃ ΒΟ ἢ) {Π0 ΘΧθγοἶβο 
οὔ [Αἰ 15 τηοηὐϊοπμθα, Αἰ ΓΒ 
πιστεύω ΟΟΟΌΥΒ ποῦ ΠΠΙΓΘΑΆΘΗΙΥ. 

Οα ὑπὸ σι 010 {Π|Ὲ ΣΟΙ πιστεύ- 
σωμεν ἴβ ὑπ0 τηογ6 ΠΚΘΙγῪ ἤθγο. Τη (ἢ 185 
οΆ80 {Π6 ἀδοίϑῖνο ᾿οὺ οὗἁἉ 10} 158 ὑγοα θα 
ἃϑ ὑπο Τοπῃπάιθου οὗ {}1ὸ Δ αϊηρ πουκ 
οὗ Ἰογθ: αὖ ὑμθ 8810 ὑπο ὑῃ0 ῥγοὸ- 
Βοηὺ πιστεύωμεν σίνοδΒ ἃ ΘΧΟΘΙ]Θηὗ 
56:56, 10} Δι Ἰονὸ θοϊπρ Ῥγθβοηΐοα 
ἃ8. 510] Δ ΘΟ 1 ὑπο Ῥγοδοηὺ ἀο- 
γ ορηϊομῦ. 

ΤΠῚ}16 ὕθηβοϑ οὗ ὑπΠῸ γον» (πιστεύω) ἃΡ- 
Ῥθαν ο θὸ τιι8ρα νι} Βιρηϊβοαῦ οΧ- 
δούηοσβ ἈΥ̓͂ δύ ΦΌΒη; ἃπα {1}0 ἰδ 08 
οἵ {πΠ0 οοοιπγοποο οἵ {Π|Ὸ αἰ ογοηῦ 
[ΟΓΊῺΒ. 011] ΓΘΡΔΥ ΟΧΘΠ] Δ ]Οη, 

Ι 2 γθ8οι: ὑπ ᾿πηηιοαϊαξο, οθη- 
ὑπο 8 ΘΧΟΙΟἾΒΟ οὗὁἨ ΑΔ : 

ΦόΠη χ. 38 (ἀαί.), Υἱ. 20, Χυΐ. 9 (εἰς), 
ΧΧ, 31 (ὅτι), ἷν. 43, Χ. 25 ἴ,, χἱΪ, 30 
(ΧΙΧ. 35), ΧΧ. 321 (108.). 

ἸΠΊΡΟΥ, : Φ01} ἵν. 21, Χ, 37), ΧΙ 11; 
Ι 401 ἰν. 1 (ἀδ.); ΦόοΠ πη ΧΙΪ. 26, 
χὶν, 1 (εἰς). 

ῬΑΥ 6, (ὁ πιστεύων, οἱ πιστεύοντες): 
ΦΌΠ πη ν. 24; 1 Φοἢη Υ. τὸ (ἀδ{.) ; 
ὅοΠη 11]. 16, 18, 26, νἱ. 45, 40, 47, 
Υ11. 38 ἢ, χὶ, 25 ἢν, χὶϊ, 44, 46, χὶν. 
2, ΧΥ͂Ι]. 20; 1 Φ0Πη Υ. 10, 13 (εἰς), 
Ι ΦΌΠη ΨΟῚ, αὶ (ὅτι); Φο η 11]. 1, 
ΥἹ, 64 (4}05.). 

3 7ηιρ6) ροῖ ; ὑΠ0 οοπ ηποτιβ οχϑυ- 
οἶδο οὗἉ 10} 'ῃ 0} ῥαδύ : 

Φοη ν. 46 (ἀαὐ.), Υ11. ν, ΧΙΪ, 1, 37 
(εἰς). 

3 «Αογίθέ ; ὕμο ἀοβηϊίο, ἀοοϊβίγο δοὺ 
οὔ ἍΠῈ: 

“0 η 11. 22, ἱγ. ξο, Υἱ, 30, χ, 38:1 
“ο νη 111. 23 (ἀα0.); ΦοΠη 11. 11, 23, 
ἶν, 30, ΥἹ]. 31, 48, γ11], 30, ἰχ, 36, 
Χ, 42, ΧΙ, 45, χὶϊ, 42 (εἰς); ΦοΠῃ 
ὙΠ], 24, ἰχ. 18, χί, 42, χἰ ̓ ϊ, το, χυὶ. 
ὃ, 21 (ὅτι) ; Φομπ 1, 7, ἵν. 4, 53, Υ΄Ψ 
44, ΧΙ, 15, 40, ΧΙγ. 20 (408.). 

Ῥγίϊο, : ΦΌΒη ΧΧ. 20 (8}05.). 
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’ σῃις ς΄. «, “- ΄-- ΄σι ΄σ΄ι 

ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν 
᾿ μ » 3 ς- κα ἄλληλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. Α ε ΄΄ 

καί ὁ τηρῶν 
ν᾽ ᾿ ὃν. δ", νι , ᾿ ἣ 5 

τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ' 
Δ.."»9Ψ ’ 4 τ 4 ΄σὰ “" 

καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὃτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύ- 
τ “,Σχ“. γ ματος οὐ ἡμῖν ἔδωκεν. 

ἡμῖν ἐξ ΑΒΟ νρ τὴϑ {πο ΒΥΥΥ : οἵη. 6΄. 2.4. καὶ ἐν τ΄ : ογὰ. καί ἀξ {110, οἱὗ 
ἡμ. ἔδ. ΑΒΟ (αἱ) : οὗ ἔδ. ἡμ. δὲ να ᾽10 [86 ΒΥΥΤ, 

4 Τογζοοσί; {86 Ῥαβὺ οχογοίβο οὗ 10} 
οοπὐϊπποα 1ΐο {πὸ ργοβοηῦ : 

δ 01} Ὑ1}}.. 241 (ἀι}.)5 Φοδη 11}. 18,1 
4] 0}} Υ, ΤῸ (εἰς) ; «Φὁἢὴ Υἱ. 60, χί. 
27, ΧΥΪ. 27 (ὅτι); «011 ΧΧ, 2911 
ΦόΒὴ ἰν. 16 (1) (405.). 

ΤΊΊο αἸΠΟΥΟπΟΘας οοσῖο οὐ ΟΙΟΑΥΥ 
ΜΠ] οΥο αἰ ογθηῦ ὑοηβοι βύαπα ἰπ Ο]050 
ΟΟΠΠΟΧΙΟΙ ; 6.0). [0] ΥἹ. 20 ἴι, Υἱ1. δ,.21, 
ΧΙ]. 37, 42; 1 01 ν. 1ο. 

πιστ. τῷ ὀνόματι] δοίζονθ {.6 ηαλη6... 
ΤΟ ΡΠ 80 15 ΤΟΙ ΚΆΡ]ο, 1ὖ ἰΒ οηα]- 
γα ]θιῦ ὑο “θ6}1Θν 6 ἃΒ ὕσιιο {Π6 ὨΟΘΒΔΡῸ 
10. {Π|Ὸ ἡλὴΘ. Ομ γογα. ΤῸ {{|] 
Π|Ὶ0, 5 ϑοην “655 Οὐ γϑέ (ὁ. ἱ. 3 
ηΟὐ6), 15. ἃ ΘΟΠ ΡΥ οαβοά Ογθοά, Οὐοη- 
ὑγαϑὺ “ὈοΙ ον ἴῃ 0.0 πη η6᾽ ν. 12; Φ0ἢῈ 
1, 12, 11. 23, 1.18, Οὐιηρ. γ. το. ΤΊΟ 
ἰΥΔηΒ]αὐΐοη οὗ Λ. Υ. ῬΥΟΡΔΌΪΥ ΘΟΙΊΘΗ 
ἴγοιὶ ὑΠ6 γυϊσαΐο ψ]1ο]. σίγοβ Ο)᾽0- 
εἰαγνϑ ἦν ποηλμ, ὑλὸ Το νης 6180- 
ὙΠΟΡῸ Οἱ πιστεύειν εἰς τὸ ὄνομα (10}}} 
Ϊ 12, 1, 23, 11. 18. ὅθο Αἀ Ὁ] ον] 
Νοῖῦθ ὁ {{π|0 πϑῃιοβ οὗ (Ἰ]γ]ϑὺ ἴῃ ὑ}18 
ἸΡΊΒ610. 
ἀγαπῶμεν ἀλλ.] εἰ ραηλ8 αἰϊο07)1- 

ἰγι Υ.., [056 οὐ αοΐμιθ θ. τι ποίθ, 
ἾΥ. 7. 11, 12; 2 ΦΔοῖμι κα; Ζοἢ πη ΧΙ]. 
24 (ἐντολὴν καινὴν δίδωμι); ΧΥ. 12, 17. 
'ὸ δχαοῦ ψόγὰβ ἃγὸ πιβοά (σου γιβῦ Ὁ. 
14) ἰῃ ψ]ιίοὶὶ ΟἸνϑὺ ΠΙΙΏΒ6ΙΓ σάγο {10 
ΘΟΠ Δ) ἀΠηθηὗ ὁ1 ὑΠ0 ον οὗἉ [115 [8 8- 
βίου, θη ΗἨθ {Ἀ161164 [Π0 1404] οὗ 
Ἰογθο. Τ}6 βυθ)οοῦ ἰο ἔδωκεν 15. πυρ- 
γη]16α παὐΓΆ ΠΥ πὶ ὑἢ0 Ῥγοοοάϊην 
ΟἸαι156. 
Ομ ρΑγῸ οι. ΧΙ. 10, 
Μαυϊύυμα ἴμοϊῦ ααϊ ταιϊύιπι ἀρ δ... 

Βομθ ἴδοι αὰἱ ΟΟΙμτ αἰ α Ὁ} ἸΠΔΡῚ5 

αιδηὶ 885 γοϊπηὐαὺΐ βοῦν (ΤΠ ΠΟΤ. ἃ 
ΚΚΟΙΙΡΙΒ, 226 7γν1. τ. 1ὅ, 9). 

24. Ἴοὸ οθοαΐσποο, οἷ ἰᾳ. ἢ} 
Τ]6 οἵ ὑπο ΟἸγιβυύίδη 110, 5505. ἴῃ 
ΔΌΪ Δ ρ [ΟΠ] 810 τ ο΄, Τ7|ιῖ8 
ΨΟΥΗΘ 15. ΟἸΟΒΟΙΥ οοπποοίοα ὙΠ} Ὁ. 22, 
ὙΠ 110 Ὁ... 23. 18. τὶ ὑΠπουρηῦ Ῥαγοηύμο- 
(10η]. 

καὶ ὁ τηρῶν... “ηᾷ δα ἐμαὶ Κοορ- 
εἰλ... Ἐμοθο νογὰθ. ἕλκο ΠΡ ὅτι τὰς 
ἐντολὰς αὐτοῦ τηρ.- ἴῃ δι, 22, 80 ὑπαῦ {116 

ΓΟΪΟΥΌΠΟΟ 18 ὕο “{Π|Ὸ ΘΟ ἀπλο ὺβΒ οὗ 
(Ἰοα,᾽ πὰ ποὺ ΙΓ ΟΟΥ ὑο 616 ὁη6 6οη]- 
τ] πἀηχοηῦ οὗ (ΠΥ Ἰϑὺ ».23, ΟἿἿ ῬΥΔΥΘΙΗ 
ΔΙῸ σταμίοα θθολαβο {ΠΟΥ Βρυϊηρ οὐὐ 
οἵ ὑμαῦ βρὶυῖῦ ν] οἷν ΒΕ νου ΓΡΟΡ ΡοΥ- 
οοῦ ΒΥ ΔΌΠΥ ; Δα, ὨγογῸ ὑπαὶ {}}18, 
ΟἿ ΟΠ ΄ΘηςΟ 15 ὍΠ|ὸ μ]ορθ οὗ ἃ ῬΡοῦ- 
Β0)Δ] [Ο]]Ο 8}. 

ἐν αὐτῷ μένει... 1.0. ᾿ῃ ἀοά, Κ090 

6, γι 1 ποῦρ, 
Βοάο 5 γ5 ΜΠ0}} Βι σι αν ΙΌΤΟΟ ; διὺ 

οὐΡῸ 01 ἀοιμῖβ [0115 οὐ οϑῦο ΟΙΉΤΒ 
Π)Ὸ1  πλὰπο ἴῃ 1)00, οὐ πηδηοαῦ ἴῃ 0 
1018. 

ἐν τούτῳ γινώσκομεν] ὧν ἐἠιΐβ8 106 
ζηοῖρ, μον δοΐδο... πὸ Ἰοόνὸ ΜΉ] 0Π0 
ΟἸγβθδη [0615 πα ν] 1 οἷν 16. ὑῃ 6 ΒΡΥΪΠρ; 
οὔ 115 οθοάϊοηοο, ἈΒΒΙ ΠΝ ᾿ῖ) οὗ (ἀοα 8 
ΓΟ] ΒΡ ψ 0 τ. [πὶ Οὗ ΜΟΥ μ, 
σοά μὴ8 ρίνοῃ. πὶ οὗ Π|ῚβΒ ΜΡ τ. 
ΤῊΘ πιὸ οἵ {πὸ ὕνγο φγορο δ 008 “ἢ 
(ἐν) ἐμὲ, “) ν (ἐκ) {Π|Ὸ ΒΡ] 10, ΒΙΙ6 75 
ὑπαῦ ὑἱὸ ὑνγο οἰλυβον. ἅτὸ ποῦ ἴῃ ἃΡ- 
Ῥοβί(ἰοη. Τινώσκομεν 8 τοροι θα Ἰη 
ὑπουρὺ Ὀοίογο ἐκ τοῦ πν. 6. ἿΥ. 6. 

ἐκ τοῦ πνεύματος] 11} 18. ὑ!10 ἢγδύ 
τηθπίΐοῃ οὗ ὑπο ϑρίνὉ ἴῃ ὑΠ|ὸ Ερίβ619. 
Αἴουναγάβ 086 ΓΘΙΟΥΟΠΘΟ5 ΔΙῸ ποῦ ἈΠ- 
[γοααοηύ. [ὑ 18. τϑιμαν κα} 19 ὑμπιδὺ {110 
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ΝΆΠΙΘ ΠΟΥ͂ΘΡ ΟΟΟΙ5 ὙΪ} ὑΠ6 ΘρΙ μοῦ 8.2 ΟΝ 1 21 ἢ 
“ἩρΟΪγ ἴῃ ἴΠ0 ἘΡ᾿Β0168 ΟΥ ΔΙΡΟΟΆΙΥΡΒΘ Απἀριβθο ΟΥΆΥΒ. ἃ ΒΥ Κἰηρ’ ΘΟΠΟ]ὰ- 
οὗ δύ Φοἢ}η, Βί0η) ΠΌΤ 086 ὑγα!}} ὑπαῦ ὑπ 6 ρί τὺ οἵ 

οὗ.. ἔδωκεν] τλίὶοῆ, 16 σαῦὸ θη (οἂ 18 ὑπ0 βουγοθ οὗ χῃδῃ} 1 ἢ Ὁ ; Οοη- 
70 ὈΘΟΔΤΩΘ ΟΠ Υἰβυϊ 8. ΟΠΊΡ. Ο. ἷν. 13; ἰοπθ ᾧθ οὑπὶ Δ ἀαγθ. [116 ἴῃ ἐθ 
Φοϊνῃ χῖν. 16; Αοίβ νυ. 22, Ὑἱ}}. 18, χν, ἸΙαπάοῦαν ααἱ θῸ Ὁ ὑ0 ΟροΥΑΓαΓ. 
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«Αααϊξορμαῖ Ν᾽οίθ Ο0Ἡ, 111. 1. 

δὺ Το 868 Βονορὰϊ ῬΠγΆβ08 ὕο ἀοβουθο ὑπ6 τοϊαϊϊοη οὐὗἨ Ὀο ον Υβ ἕο ΤῊ ἔπιγθθ 
αοὰ νοὶ γθααῖγθ ἰο θ6 ΟΥΘΙΆΠΥ οοηβί ἀθγθὰ 1 οοππδχίοῃ τυ ὑ}.6 σοηοχὺβ ΠΙΔΕΡΕ 
[ Ῥ]]10}} ΔΠΘΥ ΟΘΟῺΓ, ἘΠ ΒΕ Φοἢη 46- 

ΤΊ]16 εἰ] [χοῦ οὗἁὨ {Π|ὸ οοπηπλιιηϊολξίοη οὗὨ {Π|6 αἰνίηθ 116 15 Θχργοβαθα ΌΥ̓͂ βουῖθδα ἐ{π|ο 
γεννηθῆναι ἐκ τοῦ θεοῦ (1)) ΓΘ ΟΒΒΟΙ ΔΙ ΘΟΠΠΟΣΙΟΙ οχὶϑυϊηρ ἴῃ νἱγύπο οὗ Ὁ}}8 ΔΘ Ὺ 1168. 
Χαοκϑιϊηρ; ἰΒ ΟΧργοββοά ὈΥ εἶναι ἐκ τοῦ θεοῦ (11). [Ιῃ νἱγύπο οὗὨ 18 Θομηοχίοι 
{π6 Ὀοϊΐονοῦ ὈοσΟΙ 65 δηα 8 ἃ τέκνον θεοῦ (]). 

ἱ, (1) ΤΊΙ6 μἈ]ιγαβο γεννηθῆναι ἐκ τ. θ. 1Β πϑοά ΘΟΙΠΙΏΟΘΗΪΥ πῃ {Π|6 ρογίθοῦ 1. “ ΤῸ δὸ 

(γεγέννηται, γεγεννημένος) ; ὑϊιαὖ 18, {{|6 1101] ἔλοῦ οὗ {110 πον 10 15 γοσαγἀοα Ἢ ΠΝ , 
σοί} ὁ ἴῃ 8 ΔΌΙΑΪ σ᾽ ΒΟΥΤΟΥ, ᾿ πρα" 

οὐ, 
ΤῊΉΪ8. οομηπημαηϊοαίθα 118 18 (1) ἴῃ {πὸ 

Ρεγοοὶ, 
(α) β᾽ονγῃ ΟΥ̓ οογίαϊη 5, ἢ, [ἢ ἴῃ Φ681.18 ἃ5. ὑὸ (ΠΡ βῦ, ΥἹσ]  ΘΟΙΒΠΟΒΒ 

Δηὰ ἸΟΥΘ: 

1 ΨΦο)ὴ ν.1 πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. 

-- 1], 29 πᾶς ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. 

- ἵν, 7 πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. 

ἃ 
() οαυΥῖθϑ. ψ ἢ 1 ΘοΥ ἢ ΘΟΠΒΟΠΠΟΏΟΘΟΝ, ΠΘΟ0} ΤΎΟῊΣ 81 δῃἃ ὙἹΟΙΟΥΥ : 

1 Δοίιη 1{|. 9 πᾶς ὁ γεγεννημένης ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ ὅτι σπέρμα 
αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει. 

-α οὐ δύναται ἁμαρτάνειν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. 
-- ν, 18 πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει. 
-- 4 πᾶν τὺ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον. 

(ΘὨΡΕΥΘ 

Φολιη 1], 6 τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος. 
-- δ) ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος. 

(2) Τηο ἐλοῦ οὗ ὑπο οουμπιυπἰοαἰίοη οὗἉ ὑΠ|0 αἸνῖπο 116 18 ΒΡ ΘΟ Δ}}ν πούϊοοά : (2) ἴῃ {10 
Ψοδη ἱ. 12 ἢ. ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι... .οἵ...ἐκ θεοῦ ἐγεν- “οΥἹοί. 

νήθησαν. 

Οοτηρᾶγθ 

1 Φοβη υ. 18 ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ. 
ἘΞ Ι πᾶς ὁ ἀγαπών τὸν γεννήσαντα.... 

, ΟΟΙΏΡΑΙῸ 8180 
Ψοῖνη 111. 3 (7) ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν. 

--- ς ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος. 

ΤῊ αογὶϑὲ θὰ ρογγϑοί οοοὰν ὑορϑύθοῦ 1 “ο.η Υ, 18; Φ0.η 1], 5---ὃ. 

560 4150 6]. ἵν. 23, 29. 
716 ἴογπι οἵ ὀχργοββίοῃ ἷἰβ ποὶ ζουπᾶ ἴῃ δῃγ οὗ ἐμ οὐδοῦ νγύουβ οἵ [ἢ 

Ν, 1, Ὑοῦ ὁομρᾶτο δὺ ῬαυΪἘ πι80 οὗ γεννᾶν 1 ΟΥ̓. ἷν. 15; ΡΆΣ]ΘΩι. 10; πὰ 

δύ Ῥούουβ 80 οἵ ἀναγεννᾷν, 1 Ῥοΐ, 1, 3, 23. 
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ἱ, “Τὸ "6 
ὁ} ἀοα;’ 

(1) 51018 
ἴῃ 126}; 

(2) 5] 0118 
ἴῃ ΒΡ Α, 

εϊ. “Ομ ὰ 
ὁ αοὐἀ." 

(1) Τηο 
ΘΟ]. 

(2) ΤῊ 
στον 
δηὰ 

(8) ΤῊΘ 
ΒΙ9Ὼ8. 

ΤῊ 1Ἰᾶσα 
οὐ "6}}}- 
αγοῃ 

ΤΗΙΕ ΕΒἸΒΗΤ ἘΡΙΠΤΙῈ ΟΥ̓ Τ' 59ΟΝΝ, 

1. ΤῊΘ ῬὮγΑΒΘ εἶναι ἐκ τοῦ θεοῦ 18 οοπηθοίθα πῖῦ ἢ ἃ. ΘΟηΒ᾽ ἀΘΥΔ 16 ΚΥΟῚΡ 
οὗ 581}}}18} Ὀ]ΠΓΆΒΟΒ, εἶναι ἐκ τοῦ διαβόλου ((. 1]. 8), ἐκ τοῦ πονηροῦ (11). 12), ἐκ 
τοῦ κύσμον (11, 16, ποΐθ), ἐκ τῆς ἀληθείας (11. 21, ποθ), ἐκ τῆς γῆς (Φολη ], 
21) ΠΟίθ), ἐκ τῶν κάτω, ἐκ τῶν ἄνω (11. 23), Ὁ ΟΧΡΥΓΟΗΒΘΘ {]16 Ἰάθαβ οἵ 
ἀογίναύίου. ἃπὰ ἀοροηάθηςο, δηὰ 50 οὗἉ ἃ ΠΟΤᾺ] ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΘη66 θούνϑοῃ ὑ6 
5816 ἀπᾷ {116 ΒοιΓ06, 

(1) ΤΊιΘ ον οὐθυ β0108 οὗὨ ἰὴ ΠΟ 18. {Ππι8 Ὑ ἘΠ} ἀοροπάθηῦ ἀροιὰ αοὰ 

(1 Φοϊιῃ γ. 19, ἵν. 4, 6) ἃ1Ὸ δχργοβϑοὰ Ὀοίῃ ἴῃ ἃ ροβίνθ ἃπᾷ ἴῃ ἃ ἡθραϊίνο 
ΤΟΥ, 

(α) Ῥοβὶ ἱγοἷγ : 

3 011 11 ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν. 
0} Ὑ]}]. 47 ὁ ὧν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει. 

(β) ποραϊίνοῖν : 

1 Φοΐμ ἢ]. 10 πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ. 
-- ἵν. ὁ ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. 

(2) Λπὰ ΘΟΥΟθρομάίηρ ἀδοϊαγαὑοπ5. ἀχὸ πο τὶ τορσαγὰ ὕο ΒΡ1. 185 

(τ Φοίνι ἵν. 1): 

1 Τ0]1 ἵν. 2 πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθώύτα ἐκ 
τοῦ θεοῦ ἐστίν. 

-- ἵν. 3 πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν. 

(ΟΠ ΡΑΙῸ 
Ι ΨΔο]ιὴ ἵν. 7 ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν. 
4} 0}}}} Υ]], 17 .--περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν... 

1 Ψ0}νὴ 11. 106 πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ... «οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός... 

11 πθαγοϑὺ ρΆγΆ Ποἷβ. πὰ οὐδοῦ ΥΙπρα οὐ {πὸ Ν, Π᾿ τὸ: 

Λοίπ ν. 3ὃ ἢ εἰ ἐκ θεοῦ ἐστίν, 

1 (ὐΥ. 1. 30 ἐξ αὐτοῦ |τοῦ θεοῦ] ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 

-- Χἷ. 12 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ. 

τ, ΤΊΙΟ δι Πὰν {010 τέκνον θεοῦ, ΜΠ] οἷ ἀβουίθοβ {πὸ το αὐΐομ οβὐα  ΠΒ]ι6 4 
ὈῪ {}160 ποῦν 110, 15. Οὗ ΤΆΓΟΥ ΟΟΟΌΣΤΌΠΟΘ ἴῃ δῦ « ΟΤ1}}5. ΜΥΥ ΠΙΡΉ, 

(1) Τὸ μόνον οὗ ἀἰγ Ῥδοοηησ ἃ “ΟΠ οἵ αοἀ᾽ 15. σίνοη ΟΥ̓ ὑΠῸ 
σομπἰοι θύοι Οἵ {π᾿ ὸ ἀΐντο 1, 

“0111. 12 ἢ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν 

εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οἷ...ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν. 

(3) ΤΠιο ροβί ΐοη 8 τθα οὶ {πτοπσὶι 0Π| 0 μἱ Ὁ οὔ Ἰονο, 
1 Φο᾽. 111. 1ς «ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα θεοῦ κληθώμεν... 

- 2 νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμέν. 

(3) ΤιαΒ {16 οἰ νοι οἵ ἀοἀ᾽ τσ ἃ ἀἰπυϊποῦ θΟΑΥ παν κοὰ Ὁγ τἱσ]ύ- 
ΟΟΌΒΠ655 81 ΙΟΥΘ. 

1 ΦΔοίμι 11. τὸ ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ... 

Οὐ. 6. Υ«. 2; Φο]ιη χὶ. 52. 

ΤῊΘ 1άοα οὗὨ τέκνον 8ἃ8 1ὖ 15. }Π1ὰ8 Ὀγοβθη θα ὈΥ δὺ Φοῇη ἱποία θα ὑἢ 6 ὑνὸ 
πούϊοηβ οὗ 6 Ῥγόβθῆοο οὗ {Π6 αἰγίπο ρΥμο}]ὺ πὰ {1Π|6 ούΐοη οὗἨ ἢ. Π181 
στονί. 7}10 ἢ] 18 ᾿)849 0 5|81Ὸ ἴῃ 118. ΕΘ ΠΘΙΒ παύπιγϑ (οοιηρ. 2 Ῥθί, 1, 
4), δηα ἢΘ 5365 ἴἢ ῬΓΟΘΎΟΒΒΙΥΟ Δαν 06 [Π6 ΡΟΥΘΥΒ ἢ) ΠΟ Ὠλ8 γθοοὶγοα. 
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ΤῊ5 ὑπουρῦ οὗ ῬγΟρΎΟΒ5 ΜΠΠ Ὀὸ ἰγαοϑᾶ ὑπγουρὶι ὑ}10 τ ]1016 οἱ οὔ  ψ]} 16} 
δι Φοιη ἀγα οὗ ὑπὸ βρὶγἰΐααὶ 10, “ ΕἼΟΙ Βύγουρ.] Δ ὕο βύγοηρ. ̓ ἰ8. {110 
αν ὈῪ ψΠ 10} 1ὑ 18 ΒΔ ρ6α, 

1ὺ 18 ὑπ ΓΟΙΌΓΘ ΘΆΒΙ]Υ ἱπ 6 }}Ρ 1010 ΨῈΥ ῦ Φ0ΠΠ ΠΘΤΟΥ 808 ὑΠ0 {{{10 υἱός, ἀἰδέϊηοι 
{π0 πᾶπιο οὗ ἀοῆηϊίο αἰρηιν ἀπά ρυίνι]ορο, (υ ἀθβοῦῖθο ὑ86 γοϊαδίομ. οὗ [τοὶ ὑπ] 
Ομιυϊβυϊδη5 ὑὸ αοα. ΠῸ τοραγ 9. ὉΠ|0ῸΥ Ῥοβιύΐομ. ποὺ ἃ8. ὑῃ6 γϑβὶὺ οὗ ὃ ΘΓ ΈΘΏΒ: 

“ΔαΟΡΕΟη᾽ (νίοθεσία), Ὀὰπὺ 48. {ΠῸ τοϑα!ὺ οὗ ἃ πον Ὁ Μ ΐοἢ δάγαμοοβ ἴγοιῃ 

ὑπ6 νἱΐα] σόγηι ὑο [}} πγαύαυ γ. 

Ααἀάϊίίοναϊ Νοῖα οἷν 111. υ. 

ΤΊΙΟ ῬθΠγΆβοβ ΜΠ οἷ δῦ Φο]}. 805. ὕο ΟΒΟΥ ΡΟ. {πὸ Τπολγπαθίοι (Ὁ1]} Ἰοΐο ὈΠΪοσοπὶ 
ΑἸ οΥθηῦ ΡΊΟΙΡ5. ΘΟΓΓΟΒΡΟΙΙηρ νν1} ἀἸδγο ῦ αϑροοίθ Οὗ ὅπὸ μοῦ. 1 ϑροοίβ οὗ 
γοργὰ (0 ὑπ6 Καθ ον, 10 5. ἃ “Βομαϊηρ,, ἃ ΔΕ βδίον" (1). Τὰ γτοραγᾷ (ο {Π0 ὑπὸ Πιοαν- 

δοι, 1 8. ἃ “Ομ ηΡ᾽ (2). [πὶ τορὰμ 0 {Π|Ὸ ἴογηι, ἰῦ 15 τ “ ΕἸΟΒΙ᾿ (3. Τὰ ἀθθηηι 
γοραγα ἴο Ὡγ6, 10 15. ἃ “ Μδη δα π᾿ (4). 

Ι. ΤΊιο Ιἅθῷ οὗ ὑἰιοὸ δ βίοι οὐ ΟἸ ἰδέ, {πὸ δοῃ, ὈΥ ἰὼ ΕΆΌΠΟΥΡ ἰβ. ΘΧ-Ὸ τ. ἌΠΒΒΙΟΝ. 
Ῥγοββοα ὈΥ ὑνγο νου}8, πέμπω, ἀποστέλλω. Τ)10 [ΟΥ̓ ΠΟΥ ἀΟΒΟΥ 05 {Π6 5100 
γοϊαύϊοιι οἵ ὑΠπὸ δοηῦ ὑ0 {1Π|ὸ δομάου : {}᾿ ὸ ἰλϑὺ 415 “0110 ἈΟΟΘΒΗΟΥΥ πΟύ0η8 οὗ 
ἃ ΒΡΟΟΙΆΙ ΟΠ ἰκΒΊ0 11 50 [αν οὗ ἃ ἀο]ομιθοα αν οΥ ὺν 1ὰ {Π0 ρούβοι βοιύ.᾽ 

Πέμπω ἰδ5. ποὺ ΤὈὰ)4 ἴῃ {}}5 σοπποχίοι ἴῃ ὑδὸ ΕΡΙΒΌΟΙ οὐὨ δύ Φόμ (οορ. (4) ΤῊΘ 

Ἰλοπι. γἱϊ. 3. ΟΗ]Υ); πὰ 11 ἰδ πβοὰ ἴῃ ὑπὸ (ἰοβροὶ οἷν Ὁ. {16 ον ἴα {Ππ| 009 οὗ 
Ραγ οἰ θ 18] ἔογαν ἴῃ ὑπγθ0. ΠΡ βοΝ. ὁ πέμψας με (αὐτόν), ὁ πέμψας με πατήρ, Τ ΚΤ 
ὁ πατὴρ ὁ πέμψιις με. 

ΟΥὁὨ {Πποϑὸ ΡΠ γΆβΟ85. ὕΠ0 8ΠῚ}}0 ὁ πέμψας με 18. ὉΥ ἤιγ {Π|0 τἸηοϑῦ ΘΟ. 1. ὁ πέμ- 
10 ἰβ υϑοὰ ἴῃ ὑνὸ ΘΟΙΠΟΧΊΟΙΒ. ὅ0 ΟΧΡΙΌΒΒ (α) βΒοιηῸ νοϊαθίοι οἵ (Ἰιν1δὺ ὑο ΗἾμ ψα5 με. 
γιὸ βοιὺ Ἡΐ, ἃπ4 (β) βοιμθ γοϊαίΐοι οὗ πο ἴο (νἰϑῦ ἃ8 80 βοΐ, 

(α) Φο,ιῃ ἱν. 34 ἐμὸν βρῶμα. . «ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ π. μ. 
-- γν. 30 ζητώ...τὸ θέλημα τοῦ π΄. μ. 

--- νὶ, 38 καταβέβηκα.. ἵνα ποιῶ...τὸ θέλημα τοῦ π. μ. 
--- 320 τοῦτό ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ π. μ. ἵνα... .μὴ ἀπολέσω... 
-- νἱ]. 16 ἡ ἐμὴ διδαχή.. ἐστίν... τοῦ π. μ. 

-- 26 ὁ π. μ. ἀληθής ἐστιν κἀγὼ ἃ ἤκουσα. .«λαλώ. 
--- ἰχ, 4 δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ π. μ. 
--- νην 20 ὁ π. μ. μετ᾽ ἐμοῦ ἐστίν. 

“-τ ὙἹ].. 233, ΧΥΪ. 5 ὑπάγω πρὸς τὸν π΄. μ. 
ΟὐμΡ. Υ]]. 18 ὁ ζητῶν τὴν δύξαν τυῦ π. αὐτὸν ἀληθὴς ἐστιν. 

(4) 40]1η ν. 24 ὁ... πιστεύων τῷ π. μ. 
- χἱἰϊ, 24 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ.. «πιστεύει... εἰς τὸν π. μ. 
- 45 ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν π. μ. 
--- ΧΠ]. 20 ὁ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν π. μ. 
-- χν. 21 ταῦτα ποιήσουσιν διὰ τὸ ὄνομά μου ὅτι οὐκ οἴδασιν 

τὸν π. μ. 

ΟὐμΡ. Υἱΐ. 28 ἔστιν ἀληθινὸς ὁ π. μ. ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 
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1ῖ, ὁ πέμ- ΤῊ γίγαθο ὁ πέμψας με πατήρ 848 ἰο {π᾿ ποίϊοῃ οὗ " Βοπάϊηρ᾽ {μαὺ οἵ 
ψας μὲ πα- {ἢ φΒθθῃ 18] το] αὐϊοιι ϑνΐ0}} ρῖνοβ δα ΠΟΥ ὕο {116 τι Ἰββίοη. 
τίρ' ΦΌΠη Υ. 37 ὁπ. μ. π. ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν. 

-- [ν|}. 16 (ἀουαθυδι! τϑδάϊπρ : οὐτηρ. Υἱἱ, 20) μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ᾽ 
ἐγὼ καὶ ὁ π. μ. π.] 

- νι]. 18 μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ π. μ. π. 
- χἱϊ, 49 ὁ π᾿ μ. π....«ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω... 
-- χὶν. 24 ὁ λύγος ὃν ἀκούετε.. «ἐστίν..«τοῦ π. μ. π. 

ἢ, ὁ πατὴῪὸ Τῃ {Π|0 ρῇγαβο ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με {π6 ἔτο ποίϊοῃϑβ οὗἉ παίιιγα! ἀα ΒΟΥ ΪΟν 
ἜΤΟΥΣ δα χη ϊπϑίοη ἀγο' ἀνγ ] ῦ Οἡ ΒΟραγαύοΪγ. 10 ΟΟΟΌΓΒ 

Φ0Πη νἱ. 44 ἐὰν μὴ ὁ π. ὁ π- μ. ἑλκύσῃ αὐτόν. 
ΟΟΠΙΡ. Υ. 23 ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν π. τ. π. αὐτόν. 

(Ὁ) ΤῈ ΤΊΟ 86 οὗ ἀποστέλλω αἰ ΠΟΥ 5. ΠΌΤ ἐπα οὗἉ πέμπω ὉΥ͂ {Π1|0ὸ ἔμιοῦ ὑπαῦ ἴῃ δύ 
1180 οὗ ]οἢη (γοῦ Β66 Μαί. χ. 40; Μαγΐ ἰχ. 37; 0κΚο Ίχ. 48, Χ. 106) 10 15 Τουιηα ΟἿΪΥ 

ὙΠΡΟΤΕΝΣ ἴῃ ὑπ6 Πηϊΐο [ΌΥΓ]8, ἀπέστειλα, ἀπέσταλκα. 

ὙΨΙῚ Τ)Ὸ αογῖϑέ 8. Ὦν [0 ὅδ πηοβὺ ΘΟΠ 0 η ἰοηθ0, ΤῊΪΒ 18 αϑοα ὑ0 ἀοβουῦθο 
{116 [οὐ οὗ ὕῃ0 Βρθοῖῇο ΜΊββΙοη ἴῃ ΒΟΠ10 ΡΥ ΙΟ] ἀϑροοῦ : 

ΦΌη ἢ], 17 ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον... ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος 
δι’ αὐτοῦ. 

-τ- Χ, 36 ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κύσμον. 
1 ΦΔΦοιη ἱν. το [ὁ θεὸς] ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν 

ἡμῶν. 
ΟὈΠΡΑΓΟ : 
0] η νἱ. 57 καθὼς ἀπέστειλέν με ὁ ζῶν πατήρ... 

-- χνὶϊ. τὸ καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον... 
-- νἱ]]. 20 παρ᾽ αὐτοῦ εἰμὶ κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. 
"-τ Ὑἱ, 42 οὐδὲ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν. 

Απά {1158 ΜΊββϊοη 18. ργθϑθηύοα ἃ5. ὑΐ0 ΟὈ]θοὺ (α) οἵἉ τοοορτίου (Κηον- 
Ιβἄσο), οὗ (β) οὗ 1}: 

(α) 4οϊιη χυ]]. 3 ἵνα γινώσκωσιν.. ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν. 
-- 23 ἵνα γινώσκῃ ὁ κ᾽σμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 

τ ’ - 25 οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 

(β) 40} ν. 38 ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. 
-- Υἱ. 29 τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν 

ἐκεῖνος. 

-- Χὶἷ. 42 ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 
- χνὶϊ. 21 ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 

Οὐυμρ. ΦΔοϊι 1}. 34... ἐσφράγισεν ὅτι...ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεός... 

1. Ῥοεγίοοι. ΤῊΘ ρογγϑοί, ΜὨΐΪοΟΝ ΟΟΟΌΒ Ὀαὺ ΤΆΓΡΟΙΥ, ἀΟΒΟΥΪΌ68 ῃ06 ΜΙββίοη ἰῃ [1ἐ8 
ΔΌΪαΙπρ σου δ η60 : 

Ψοϊη ν. 36 τὰ ἔργα ἃ ποιῶ μαρτυρεῖ...ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν. 
1 ΦοΒα ἸΥ. 9 τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς εἰς τὸν κόσμον 

ἵνα ζήσωμεν δι᾽ αὐτοῦ. 
-- 14 τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν 

σωτὴήρα τοῦ κόσμον. 
ΦοΠη ΧΧ, 21 καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. 
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2. ΤΊ Οοπιίηρ οὗ ΟἸ τὺ, ἰκθ {1ὸ ΜΊββίομ, 15 τοσαγάθα Ὀοι ἃ8 ἃ βίπιρ!θ 2. Οομινα. 
ἴλοῦ το ] βθα ἢ ϑυου ΟΠ] ὁπὸθ [ῸΓ 8}1 (ἦλθον), ἀῃμ!ὰ ἃ8 δῃ ἀθϊαϊηρ μοῦ (ἥκω, 
ἐλήλυθα). Τὺ 18. 4180 βϑὺ ἴογύϊδ ἃ8. ἃ Ῥγδϑοιηῦ [Δοῦ ὈΘΙηρ γα Βα αὖ {}Ὸ 
πιοιηθηῦ, ΔηΠἃ ἃ5. ἃ ζαύπγο ἰδοῦ οὗ ν}}]οἢ ὑ}10 [Ὁ] Π]πηοηὐ 15. ρυύθη 1} Υγ όσα 
(ἔρχομαι) 1. 

ΤΊ βἰπὴρ]9 ἤλοὺ οὗ ΟἸιγιβι᾽Β Οοπιίηρ 18 δ γπιοὰ ὈΥ ϑ0 Ζοία θοὰ ἴῃ (α) ον. 
γοϑρθοί οἵ ΠΠΪΒ ὕγαο ΠΥ Υ ἃ5 ὑπ 6 δ οὐ, διὰ οὗ Ηἰβ ἔγαο πα ΔΉ : ἦλθον. 

Φοθη 1. 11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν [τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν]. 
Ι Φοϊη υ. 6 ὁ ἐλθὼν δι’ ὕδατος καὶ αἵματος ᾿Ιησοῦς Χριστός. 

Ιη {16 αἰβοοῦγβοϑ οὗ ὑπ Τογὰ {1|6 μοῦ οἵ ΠΙβ Οοιηίηρ, {116 οὐ οὗἉ {116 
Τπολγηδίϊομ, ἰ8 σοηποοίθα τυ 0}} ὑΠ|Ὸ τη 10] ἃ βϑοβ 6} 10 ἱηγοϊγοα : 

Φ08η ἰχ. 30 εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον ἵνα οἱ μὴ βλέποντες 
«««καὶ οἱ βλέποντες.... 

-- ΧΟ ΙΟῸ ἐγὼ ἦλθον ἵνα (ωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 
-- ΧΙ, 47 οὐκ ἦλθον ἵ ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ᾽ ἵ ἱνᾷ σώσω τὸν κύσμον. 

--- χν, 22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα οὐκ ἂν εἶχον ἁμαρτίαν. 

ΔΑπὰ {0 Ιμοτὰ ᾶ5685 {πὸ ἐγαύι οὗ 1115 τ] ῦη6 58 οἡ 1118 ΘΟΠΒΟΪΟΊΒΗΘΒΒ οὗ 
{Π6 ἰδοῦ : 

ΨΦομη Υἱῖ. 14 ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ 
ὑπάγω (οοῃίγ βίοι ᾿}}}} πύώθεν ἔρχομαι). 

Το αἰνίηθ τοϊαύΐοιι ἱμιρ] 6 ἰὰ 15 ἀ80. οὗ “σαμιο᾽ 18 ΟΧΡΥΌΒΒΟΑ ΠΊΟΙῸ ἐξῆλθον. 
ἀἰϑυ οὐ] ὈΥ {6 γον “οαϊηο ΤοΥὐ ἢ} ̓ (ἐξῆλθον). Τ}8. 18. ἀβοὰ 1 (Πὸ Πογ 8 
ΜΌΓαΒ ψίῦ ἢ αἰ ογοιῦ ργθροβιθϊοΠΒ (ἐκ, παρά): 

Φο η ὙἱΪ!. 42 ἐγὼ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω. 
-- χνὶ. 28 ἐξῆλθον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον. 
-- 27 πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξῆλθον. 

- χυἱ!. 8 ἔγνωσαν ... ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον. 

Αμπᾷ ἰὖ ἰΒ βἰσεἰβοιμὺ ὑπαὺ δύ Το η δηᾶ {Π|Ὸ ἀ 801 }0168 180 4110 ψογα μ10}} ἃ 
γοὺ ἀἰβογοηῦ ὑαγῃ οὗ ὑπουρ]ιῦ (ἀπο): 

Φοθη χὶϊ!. 3 εἰδὼς... ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν. 

--- χΥΪ. 30 πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θευῦ ἐξῆλθες, 

ΤΊ ρογίροῦ (ἐλήλυθα) κοῦνο8. ὅο Ὀτίηρ' οαὐ {ἢ ΔΌΪ ἀπ᾽ βρη ἤσάποῦ οὗἩ ὑΠ6 (Ὁ)ὺ Ῥονή, 
[οὐ οἵ ΟἸινίθυα ΟΟμιΐπρν, ὑ}Π|0 πΘΟΟΒϑαῪ οἰοούβ μ]ιΐο]} 10 8. 8. ἀἰδυϊηρἰδιοα ἐλήλυθα, 

1 ΤῊΘ ἀϑᾶρθ ἰπ Φομη 1. ο ἦν τὸ φώς ἀλλὰ μάχαιραν, ἦλθον γὰρ διχά- 
τὸ ἀληθινόν...... ἐρχόμενον 18 ὈΠΙ4θ0. σαι....ὄ.Ψ. 
366 ποῖα, ΓΚ χιὶ, 49 πὺρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ 

2. Τὸ 18 οὗ Ιηἰοτοϑὺ ἰο δοϊήρασα ὑΠ0 τὴν γῆν. 
ἰηβίϑῃ68 οἵ {8η6 86 οὗ ἦλθον, ἐλήλυθα Μαίύ. χὶ. το [{Πμᾶκ6 Υἱῖ, 32 ἦλθεν 
ἰη {6 ϑ'γηορίϊα αΟΒΡΕΙΒ: (ἸΚ. ἐλήλυθεν) ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 

Μαῖίν. ν. 17 οὐκ ἦλθον καταλῦσαι που ἐσθίων καὶ πίνων. 
ἀλλὰ πληρῶσαι. Χχ, 28 || Ματκ χ, 45 ὁ νἱὸς 

ἾΧ. 13 || ΜΑΙ 11. 17 οὐκ ἦλθον τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆ- 
καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς" ναι... 
1 Κ6 Υ. 22 οὐκ ἐλήλυθα κ,. δ, ἀ. 
ἁ. εἰς μετάνοιαν. 

--- ΣΧ. 34 οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην 

Τλκο χίχ, τὸ ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
θρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τι 
ἀπολωλός. 
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ἔγοηι 108 ΦΘΏΘΓΔΙ ἰἴϑθαθ8. Ξο Ξὺ Ζοιη ἀ8ο8 {Π|0 ἔθηϑο ἰῃ οοππθχίοῃ ὶρ {ἢ 9 
ἰοβύϊηρ᾽ ῬΟΥ͂ΘΥ οἵ ΟΠ γδϑὺ γονοα]θᾶ ἃκ “Πρ ὐ ̓ δηα ὁ πῃ Ηθ5]ι᾽): 

Φοδη 111,10 τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι 
μᾶλλον τὸ σκότος... 

1 08) ἷν. 2 πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἶ. Χ. ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ 
ἐστίν. 

Απὰ ὕπο Τιονᾶ {}γὰ8 Βρθαῖτβ οὗἨ [ῃ0 βροοΐαὶ οἰαγδοίου οὗ ΠῚ Οομΐῃρ : 

ΦΌΠη Υ, 43 ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς μου. 
- ΧΙ]. 46 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα. 

-- ΧΥΪ]. 37 ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. 

Δα ΡΘΠΟΙΆΙΙΥ : 
-- Υἱῖ. 28 καὶ ἀπ᾽ ἐμαντοῦ οὐκ ἐλήλυθα (111. 43 οὐδὲ ἀπ᾽ ἐμ. ἐλ.). 
-- χυὶ. 28 ἐξῆλθον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον. 

ἤκω. ΤῊΘ νοῦ ἥκω 18 πϑοα ἴῃ ὑΠ15 σΟμοχῖοη Ο 100 ΟἿΪΥ : 

ΦόοΠη Υἱῖ1, 42 ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἤκω. 
1 ΦΌΠη γ. 20 ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει. 

Τῦ Οσου 8. 4180 ἴῃ απούμἐϊομ5. [το ὑΠῸ ΤιΧχ, {00}. Χ. 7, ο (7κω) ; οπι. Χ. 
“6, Ηοθτ, χ. 37 (ξεν); ἀπ οἵ {πὸ ζαύπιτο οοπιίηρς οἵ ΟἸγιϑῦ; ΑΡρος, 11. 25, 
111. 3. 

(6) ῬχοΒ, ΤΊΙΟ Ῥχγοβοηῦ ἔρχομαι ΟΟΟλ8. 0 ἀοβουῖθο ἃ Οὐμίηρ το βοὰ αὖ [80 
ἔρχομαι. γηρχῃομῦ: 

ΨΦο!) ὙΠ]. 14. πόθεν ἔρχομαι (ουμ γαβίρα νὴ} πόθεν ἦλθον), 
Δ) δΒ ἃ {πύπσο μοῦ ρούθη ΠΥ Ἰμο οα ἀμ {110 θγοβοιύ : 

Ψοϊη χὶν. 3 πάλιν ἔρχομαι. 

-- 18, 28 ἔρχομαι πρὸς ὑμῶς. 
-- Χχϊ]. 22 ἢ, ἔως ἔρχομαι. 

2 Ζο]ὴ 7 οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἶ. Χ. ἐρχόμενον ἐν σαρκί. 
Οομρ. Φολὴ 11], 31 ἢ ὁ ἄνωθεν (ἐκ τοῦ οὐρανοῦ) ἐρχόμενος. 
560 4150 Λροο. ἱ, 7, 11. 6, 1. 11, ΧΧΠ, 7, 12, 20. 

ΤΊΟ Ῥαββασοϑ Φο]η ὙΠ}, 14.) 42, ΧΥΪ, 27 ἴ, Μ01}} ΓΟΡΑΥ͂ ῬαΥ ΟΡ βίαν ἃ 8 
Π]υϑυγαύϊηρ' ὑ]ιὸ ΑΙ ΟΥΟῊὔ ΤΌ ἢΒ, 

4. ΙΝΟΛΕ- 3, ΤΠ τηοᾶθ οὗἩ ΟΠ γβυ 5 Ομ ρ' 15. ΟΧΠ ΙΔ ΒΟ ΟΙΥ βοὺ [οΥὐΪ 1 {10 {Π|ΓῸῸ 
ΝΑΤΙΟΝ. ἈΠ ΠΥΆΒΟΒ ἴῃ Μ}10}} 10 15 ὁὐμηοούθ τ 0} ὁ Π08}}.} ΕἸγϑῦ {Π|6Γ6 15 010 απ οὐ] 

δι οπηομῦ : 

Ψο η ἷ. 14 ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο. 
Λμὰ {]ιοὴ {}}15 Τοῦ ἰ5. οοπμοούθα πῖ}ν {Π|0 ραβῦ ἀπ γγοβοιῦ : 
1 4Δο]ιη ἶν. 2 (ὁμολογεῖν) Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα (ἔληλυ- 

θέναι), 
6 τὶ ἢ {Π6 Γαι γθ: 

2 ΦοΠη 7 (ὁμολογεῖν) Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί. 

4. Μακι- 4. ΤῊ “τδυϊοβίαϊίου ̓  (φανερωθῆναι) οὗ [η6 Τιογὰ 18 πουοοᾷ ὮΥ δύ Φοϊη 
ῬΕΒΤΑΤΙΟΝ. ἴῃ ΓΘΡΆΤΑ ὕο ὉΠ0 στοῦ ΟΥἾΒ68 ἴῃ 1Π|8 ῬΥΟΘΎΘΗΒΙΥΘ ΥΘυθ]αὐϊοθ, ΤΉ 1ὖ 18. βαϊὰ 

τοὺ Η9 ψᾺ8 “τηδι οβύθα ἡ ΟΥ̓ {}|ὸ ᾿πολυπαίίοῃ: 

1 Φοβη 1. 2 ἡ ζωὴ ἐφανερώθη. 
-- 11]. υὶ ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ. 
- 8 ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλον. 
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δηα ψΠοᾺ ΗΘ γγὰβ ΟΡΘΠΪΥ͂ ργοβοηὐθα ἐο ἐ}θ ῬΘΟΡΙΪΘ: 

ΨΦόΌΒη 1. 31 ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον. 

80 4180 “ΗΘ νϑ χπηδηϊϊοϑυοά ̓  δηᾷ “Ηθ τηδηϊοούοα ἩΠΠ1561᾽) ἴῃ 010 ΠΟῪ 
1Π0 δον ὑμ6 ΠοΒαγγθοίοη : 

Φολ χχὶ. 14 ἐφανερώθη ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς. 
- 1 ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς. 

δα ΟΠ βυϊδηϑ 5301}} ἸΟΟἹΚ ΤῸ ἃ τιδηϊοβίαϊοη ἴῃ {6 ζαύαγο : 

1 Φοἢῃ 1Ϊ. 2ὃ ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν παρρησίαν. ..«ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 
-- ἢν.2 ἐὰν φανερωθῇ ὁμοῖοι αὐτῷ ἐσόμεθα. 

Τῦ 15 ποῦ ΠΟΟΟΒΗΔΥῪ ἴο ἀγα οαὐ 1 ἀοὗαι] {Π|Ὸὸ Το πο οὗ ὑπο56 ργοσηδηῦ Οοτηρϊοίο- 
γοργά, ΤΊΠΟΥ ΟΠῸΥ {110 Π]οδὺ νίονν τυ ΒἴΟ ἢ. ἤλὰ ὁπ σάλι οἵ 6116 ΤΟΥΒ0ι οὗ {}|6 1658 Οὗ {Π| 
Τιοτὰ πὰ 108 ΔΌΒοΟΙαὖθ α Υ, ὕγαὶν δ η πὰ ὑγᾺ]}γ αἀϊνίηο. δῦ οί 58 γ5 θοὺἢ ἰοδο ίηβ. 
{80 Ὗ Τ ογὰ Ὀοοδηθ ἤοϑλ᾿ ᾿ηα ἦ 0818 ΟἸιγ δῦ ὀλῃγοὸ ᾽ ΠΟΒ]ι᾽. ἀθὰ γοιὸ 
ΒΡΟΔΚΒ οὗ  ορῖι ΟἸσῖϑῦ οομΐηρ ἴῃ 08}... ΑΙσΆΪ ἢΘ βὰν 5 ὀααΆ }} “ὑπο Π10 88 
πη  Γοπίοι,᾿ “{Π|ὸ [9 ἡ] ον νγὰβ τ] ὑπὸ 1 Δ] ον, ψιὰ “116 [0885 ΟἸιν 180] 
ὑγὰϑ πι] Γοϑύοι,᾽ ἃ “016 οι οὗ Οοα νγὰβ πηληϊοπιοά.᾽ ΝΟΥ ὁπ9 δβρθοῦ 
οὗ 0π0 Πογα 5 ῬΟΓΆΟΠ, ΠΟ ΔΠΟύ ΠΟΙ, 5. ὑγοπραύ Τογναγαὰ ψποιῦ ΟΠ. 
ΤΉ ΘΥΟ 18. που ἶηρ ἴῃ ὑπο Ἰοαϑὺ ἀορτοο ΤὈγ 8] ἴῃ {86 Αἰ ογοηὺ βυλ οπιοηῦβ: 
ΠΟΥ βρυΐησ αἰγοοῦΥ οαὐ οἵἨ {10 ἰημηοαϊαῦο οοηξοχὺ ἃ8 Δμβιγουηρ ὕο0 ΟἿΘ 
βουογοίση οοποορύϊοι! : ἀπ Μ] θη ραξ ἰορούμου. ΠΟΥ ΘΟ} ἷπὸ (0 ῥτοάποο 
ἃ 8η81 ΒΩΤΏΙΟΗΥ, 116 [Ὁ] 055. ΟἵἨ Ὡροβύο!ο ὑθλ τη, ἀΡοῺ ὑΠ0 οοηΐγα] ΤΥμ] 
οὗ ὑπὸ (ἀοβρο], Το Ιοαϑὺ ψαυἹαθοη Δι 18. Βοιη οὐ}  ὑ0 0Π6 ΘΟ] οὕΘΠΘΗ8 
οὗ {πὸ ἰάοα; δα ὑπὸ πλίπυιῦο ΟΟΥΓΟΒΡΟΠ ΘΟ ΠΟῸ5Β. ὈΥΪΠρ ἢ ἀβδισαποθ ὑπαῦ 
{Π0 τοβ ὁ τοὶ ὑἢ0 ΘΟ πα ίοη οὗἁ {0 αἸΠογοηῦ ῬΠΓΆΒΟΒ βιιρροβὺβ ΔΏΒΊΓΟΓΒ 
ἴο {16 ὑπουρ]ὺ οὗἨ ὑπ0Ὸ ΑΡροϑύϊο ψ1οἢ. ἀμ ΔΟΡ]ᾺΥ ἃ}} ὑμαὐ 16 τ γούο. 

“Αααιίέοπαῖ Δοΐθ ογι 111. 14. 

Τὸ αἰ ογοηῦ ὩΔ08. ν]οἢ} ἃγτθ σίνοι ὑο ΟἿ Βυ1}}8. ἴῃ 6 ΛΔΡοβύο]ς ΤῊ {1685 
τ Ϊ Πρ ΟΥΟΥ Δη ἰπϑύγαοίϊνο αὐθαγ οὗἉ {116 οὐἰ σῖτα] οοποομύϊοι οἵ ἔμιο ΟὉ5Ρ6]. οἱ ῬΘΙΊΘΨΟΥΒ 
ΤΡΟ ογἱρίη οὐ {Π|ὸ 1ιἰβέονίς ϑιθ 9. παιηο “ ΟΠ Υἰβύϊα 5 (Χριστιανοί, οΟηρ, ἢν ιἴ8 ΟΝ 
ΤῬυοηιροίαγῦ) ἴα πουύϊοοα 1 Αοὐβ χὶ, 26; τῃᾷ 10 15 τιϑο ἃ [Δ πλΠἸΑΥῪ Κα σηγίριίαης. 
ὈΥ Δρηρρα (Αοίβ χχυΐ. 26) μὰ ὈΥ Νὺ Τούου (1 οὐ. ἵν. 16; 60:0. 786. 
Απη. χυ. 44). σοι {Π|ὸ {ἱπι0 οἵ Ισπαύϊαβ {}}18 πϑηγ0, αι {110 οοΥγο αὔϊγ 9 
ἴον " ΟΠ νἰβυϊαηἰ γ᾿ (Χριστιανισμός), Ῥαββοα 10 ΘΌΠΘΥΔΙ τ180 (οΟΙΏΡ. Τρ. αὐ 
Μαρη. 4, το; αὦ Ποηι. 4; “αγί. Τοοῖψο, το); Ὀαὺ 10 ψγὰβ παύαγαὶ! ὑμαῦ ἴῃ 
10 ἢγβὺ φρο οὗ ὑπὸ ΟἸαγοὶ 1ὑ Βμοα ἃ ποὺ θῸ υβοὰ ὈΥ ὈΟΙΙΟΥΘΙΒ διημοηρ ὑμοιη- 
ΒΘΙν 65, 

ΒΟῸΣ ἰουΒ πη ἸὩΟΥΘ ΟΥ̓ 088 ΟΕΥΤΘΠΟΥ͂ ἴῃ {Π6 Ν, Τί ὙΠ 1Οἷ. ΘΧΌΓΟΒΒ Πουν 
ΑἸ δγθηῦ ἀβρϑούβ οὐἨ ὑπ6 Ομγἰβυϊαιι υἱοῦ οἵὗἨ ὑπὸ ΟἸιγ βύϊαπ ροβίξίοπ : “(80 {{}|05: 
Αἀἰβοίρίοβ᾽ (οἱ μαθηταί), “ὑμὸ Ὀγοίμγοι᾿ (οἱ ἀδελφοί), “{Π6 Βαϊηΐβ᾽ (οἱ ἅγιοι), (ΕΊΡ οε 
( . : ; : ᾿ γοίμγοῃ, 
ὑ8ιὸ ὈΘΙΙΟσοΥβ᾽ (οἱ πιστοί, οἱ πιστεύοντες). ΤΊιοΒο [41 Ἰηῦο ὑνγο ραΐγϑ, οἵ τ Ή]οΣι πὰ 
86 ἢγϑῦ ραΐγ, " αἰδοῖ ρ]65, “ θυϑίμγθη,, ΠΙΔΥ ΚΒ ῬγοἀοππΔ ΠΕ ]Ὺ ὑγα (8 οὗἁὨ ΡΟΙΒΟΠᾺ] ἌΓΟΝ 
ΤΟΙ ΟὨΒ 0, ἀπ {86 βοοοπά Ραΐν, “βαϊη 5, κα α],) ὑγαϊὺα. ΟΥ̓ ΒΌΠΟΙΑΙ 

ΟὨΔΥΔΟΥΘΙ, 
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Ι. Τ]6 
αἰδοὶρίο8. 

4. Τ]16 
δ. Πγ6Ή. 

8. ΤΊ|16 
ὑθίϊουθγ78. 

4. 1}ι6 
δαϊηίδ. 

ΤΗΕΒΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΤΙΕ ΟΕ ΗΤ' 50ΗΝ, 

ΤῊ οαν]]ϑϑὺ {116 8 ὑπαὺ οἵ “(6 βοΐ 168.) ΤῊΐβ ΔΏΒΎΤΘΙΒ ὑ0 “πηλϑύοτ, 
“ἐθϑοίιον᾿ (διδάσκαλος), ἀπ ραβθθα ἔγοιῃ {Π|0 7 Θ 8. 86 }0015 ἕο {86 [Ο]]ΟΥΤΘΙΒ 
οὗ Ογῖϑὺ ἀαγίηρ Ηἰβ 1 οἰΐμιθ, 10 ψγὰϑ υϑοα Ὀο(δ ἰῃ ἃ ΜΠΑ͂ΘΡ ΒΘΏ86 [Ὁ 8}} 
Μ|0 δὐὐλοιοά {Ππθιηβοῖνοβ ὑ0 ΗΠ πὰ (Τολη ἰδ. τα Τὰ ; νἱ, 61, 66 ; γἱϊ, 3) δηᾶ 4190 
ἴῃ ἃ ὨΔΥΓΟΥΟΥ ΒΘΏ8Θ [ῸΓ “[δ6 ὑποῖνθ᾽ (Φολη ΧΙ], αὶ 1. Δέον ὑμ9 Αβοθῃβίοῃ 
ἴῦ 18. 5011} ΟΡ] ογοα ΔΟΒο]α ον ἴῃ ὑπο παγγαύνθ οὗ ὅπ0 Λοίβ ο ἀθϑβουῦῖῦθ 
ΒΟΙΙΘΥΘΥΒ ΘΘΠΘΓΆΙΥ (Υἱ. 1, 2) 7; Χ. 19, 25, 38; Χὶ, 26, 29; ΧΙ, κ2; χίν. 20, 
22) 28; ΧΥ]], 23, 27; ΧΙχΧ. 9, 30; ΧΧ. τ; ΧΧΙ. 4, 16); ἃπά 80 ἴὖ 'β Τουπα ἴῃ 
ὑΠ6 γϑοογὰ οὗ ἃ βρϑθοῖὶϊ οἵ δῦ Ῥοίον (χυ. 10) διὰ οὗ ἃ βρϑϑοῖ οὗ βὺ Ῥδὰ] (Χχ. 
20). ΤΊιο ἀἰβοὶ ΙΒ ἢΡ 15. οοθ οομῃθοίοι ψὶ0} ὑπὸ ἢαμηδῃ ὑδϑοιιοῦ (Χ. 25 οἱ 

μ. αὐτοῦ) δΔηᾺ ὁπο0 Μ10}} {10 Πογὰ (ἰχ. 1905) 1 15. ΤΟΙ ΚΆΌ]0 ὑπδῦ ἢ 006 
γ)͵466 (χῖχ. 1) {Π080 00 δα ΟἸ]Ὺ τοοοϊνοῦ Ψ0}1π᾿8 ΒΑΡ ]ΒΠὶ ἃγῸ ΒρΟΚθη οἵἉ ἃ 8 
ἀἰβοῖρ 8, Τ|16 1016 ἀ068 ποῦ ὁὐοαν ἐπ {1Π|ὸ Πρ Βύ]0 5. ΟΥ̓ πὶ {Π|6. Α ΡΟΘΆΪΥΡΒΟ. 

10 15. βσα!Ποδηὺ ὑπαὺ ὑΠ|0 Πγαῦ. {016 ρσίνϑα {16 θοάγ οὗἨ ὈΘΙΘνΟΥΒ. ΑἰΈΟΥ 
{Π|6 ΛΑΒοθηβίοη 8. “6 ὈγοίΠγθα (Λοῖρ ἵν 15 ἔσαο ὑοχί); ἃ ΤτῸπ {118 ὑΐπιο 
ΟἸ ΑΓ 8 1 ΟΟΟΓΒ ἴῃ 41} {πὸ στοῦ οὗ Αροκβίο]ϊο υυϊησθ, ΤΊ]αΒ ἴῃ [6 Αοὐϑ 
10 18 ἴθυπα ἴῃ {Π|0 ΠΑΥΥΑὐΪγ6 : ἰχ. 320; χ. 23; χἷ, 20 ; χίν. 2; χῦὶ 1,3,22,22 ἢ, 

40; χνὶ. 2, 40; ΧΥΪΙ. ΙΟ; ΧΥΠΙδ. 18, 27; χχὶ. 7) 17; ΧΧΎΪΗ, 14 ἢ; δῃηᾷ ὁΠ0θ0 ἴῃ 
{6 τϑοογὰ οὗ δὺ ΡΔ1}}8 ψνογάϑ: χνυ. 36. Ὑνῖοθ ἴῃ {}1|0 βΆμ}9 Ὀ0ῸΚ 1Ὁ 18 δορὰ 
οὗ ἀποοῃγνογίοα «018 : χχὶϊ, ς (Ὁ ῬΔᾺ]}8 ΜΟΥ 5); ΧΧΎ ], 21. δύ ῬδᾺ] 1868 
{10 υ{010 Φῃγουριιοαῦ ἢἷ8. ΕΡίΒυ]05.: 1 ΤΊ 688, ἵν. το; γ. 26 ἢ ; τ Οὐυ, Υἱ]]. 12 ; 
ΧΥ͂Ι. 20; (]. 1. 2 ; οι. χυὶ. 14; ΡὨ]]. ἱν. 21; ρϊι. νἱἷ, 22; Οὐ], ἱγ. 15.}1 
Τίηι, ἱν. 6 ; 2 Τίῃι, ἵν. 21. [πὰ {Π| ψυιρ8 οἵ δύ Φολι 10 ὁσουχπ : τ Φολη 1, 
14; 3 ΔοΙ) ζ, το; ΔΦοϊιη χχὶ. 22. δῦ ΡῬούΟΥ 8685 ὑΠπ|ὸ αὐδύγαοῦ ὕθυτῃ ἡ {116 
Ῥγοθιουποο (ἡ ἀδελφότης, τ Ῥού. 11. 17; γ. 9). πὸ βίη αν 18. ποῦ 
ὉΠΟΟΙΙΠΙΟΙΪΥ τιϑοα (6..χ. λοι, χνΐὶ, 23; 1 ΟὟΥ, Υἱ]. 15}, ἀμ ΘΒΡΟΟΆΠΥ τ θὶὶ ἃ 
ῬΟΥΒΟΠᾺΙ ῬΥΟΠΟΙΙ, ὁ ὉΠΥ Ὀγούπον, “Ἰιἶ8. Ὀγούμοῦ, 6.0. οι, χίν, τὸ ; ̓ Φόἢη 
., 9 1), ΟὈΠΡρδΓῸ 6, 11. 9 ποΐο, 

ΤΊΙΟ σΟΠΟΙᾺ] Ιάθα οὗ ὁ{{|0 ὈΟΠΙΟΥΘΓΒ ἡ 18 ΘΧΡΓΟΒΒΘά πὶ ἰμτοο αἰ ογθαὺ [ΟΥ̓ ΠῚ8 
ΜΠ οἷ ΟΟΠΥ͂ΘΥ ΒΠ 05 οἵ ΑἰΠἴΘγΌΠΟΟ ἴῃ ὑπο ἀρρ]Ποαίοπ οὗ ὑΠ}0 ΘΟΠΙ θη ΤΔ68}- 
ἴῃ: ὁ Π6 ῬΟΙΙΟν ΥΒ᾽ (οἱ πιστοί), “(ΠΟΥ ὑπαῦ ὈΘ] ον θ᾽ (οἱ πιστεύοντες), “ὉΠΘΥ 
ὑμαῦὺ Ὀθ]Ιονοά᾿ (οἱ πιστεύσαντες). 0 ἢγϑύ (οἱ πιστοί) 15 Τουηὰ Λοίϑβ χ, 45 
(οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοῦ) ; 1 ΤἾπ), ἰγ. 12 ; ΘΟ. ᾿ῦρ}}. 1. 10 1 ΤΊμ). ἵν. 3.2.1 
Ρού, 1, 21. “ΤΟΥ ὑμαὺ ὈΘ]οΥθ᾽ (οἱ πιστεύοντες) ΟΟΟΌΥΒ : 1 Ροΐ, ᾿]. 7; τ ΤΠ088, 
Ϊ. 75. 1. τὸ ἤν; τ ον, ἰ, 21; Ἰοηι. 111, 22; ΕΡ]). 1. 19. “ΤΊΟΥ ἐμαὺ Ὀο]Ιογοα᾽ 
(οἱ πιστεύσαντες) ΟΟΟΌΓΒ ; Αοὐδ 11. 44; [γ. 32; 2 Τ]1688, 1. το; Ηθθγ, ἱγ. 3. 
Ιῃ {Π6 ὑνψο ἰαϑὺ Ῥηγαβθβ 8.6 ἢἰ βίου σϑίθσομοθ (0 {ῃ6 δοὺ οἱἅἁ 6] θ᾽ 5.}}] 
ΓΘΙΠΔΊΉ8. 

ΤῊΘ {016 “{1Π6 δαϊηΐδ᾽ 15 ομαγδοίου βίο οὗ δύ Ῥαὰὺ] δηὰ οὗἨ {Π6 ΔΙΡΟΟΆΙΪΥΡΒΘ, 
Τῦ ὁσουγβ ΤΟὰν ὑϊπ)θ8 ἴῃ ὑπὸ Αοἴβ, ὑνίοθ ἴῃ οοπηθχίοῃ Υἱύδι δὺ ῬΔᾺ Β ΘΟΗΥΘΥ- 
βίοῃ (Λοίβ ἴχ, 13 τοὺς ἁγίους σου; ΧΧΥΪ, 10), ἃπα ὑψ]106 ἴῃ σοηπθχίοη Υἱῦδ {116 
ΟὈΐβοάο οἵ δὑὺ ῬοίενΒ υἱβὶῦ ἴο :γάαὰ (ΙΧ. 32) ἃπὰ Φορρᾶ (ἰχ. 41). Τῦ 15 Ἰουπά 
8.180 ὁη06 ἴῃ δὑἧ, Φυα0 ( πὰθ 3); θα ποὺ ἰῃ ΔΗΥ οὐδιθν οὗ {Π|ὸ ΟΔύ ΠΟ] 1. Ερ β016 8 
(οοΡ. 1: Ῥού. 11. 5, 9). [χὰ δὺ ῥλὰ] 1ὑ 15 ἐγϑθααθηῦύ δα ἀἰβυγθαΐοα ὑμγουρπουῦῦ 
ἢἷ5 ἘΡ᾿Βι108: 1 ΤΉΘΒΒ, 11].13; 2 ΤΊΙΟΒΒ. 1. 10; 1 ΟΟΥ, Υἱ. 1 ὦ ; χὶν. 33; ΧΥ͂ Ἱ, 
15, 2 ΟοΥ. 1. 1; ἢ], 4; χε 1, 12; ΧΙ, 12; Ομ. χὶδ, 13; ΧΥ, 25 ἢ, 321; 
ΧΥΪ. 2, 15; ΡᾺ]]. 1.1; ἰν. 22; Ἐρἢ.. ἵν τ, τς, τ; ἷν. 12 ; Υἱ, 18; Ο0]. ἷ, 2, 4, 
12, 26; Ρ) θη). 5, 7. [1ὖ 18 Ἰυσαπα 4180 ἴῃ ΠΘΌΥ, Υἱ. τὸ ; ΧΙ, 24. [Ιῃ 086 
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ΑΡΟΘΑΪΥ͂ΡΒΟ ἰὑ 18 δυυπὰ : ν. 8; Υἱἱἱ, 2. ἢ ; χὶ, τ ; ΧΙ, 7, τὸ ; χὶν, 12; χυϊἱ. 6. 
ΧΥΪΙ, 20 ; χὶχ, 8. 

ΤῊ πιδΐη αἰ θη ο8. οὗ σοποορύΐοπ Ὀθύνοοῃ {110 ἴθ} {10165 ἃγὸ ουϊἀοηξ, αθηοσαὶ 
Ο γε βυίδηβ βίαπά ἴὰ [116 ροβίθίοι οὗ ἸΘΆΓΠΘΥΒ ἴῃ 0Π16 ΒοΠο0] οὗ ὑποῖὶγ 1μογα, τοϊαἰίοη οἵ 
ΤῈ}6 Ιϑββοῦ ψ ἰοῖι ἐμ 6 Ὺ μᾶνο ὕο ἸΘΔΤΙ ΒΌΡΡΑΒΒΟΒ 8}} οὔποθ. Βαῦ {16 τοϊαίίοι 180 1168. 
ἰ0 ὑπο ἱνίμο Μαβίον 18. αὖ οἱοὸθ θϑιῃθοάϊοα ἴῃ ἃ πον γχοϊαύίοι ο ἔθ] |ον- 
θ 6] θνοῦβ. ὅο 06 0{{Π0 “ {Ππ6 αἰδοῖ 0165 18. δύ0ὴ Ἰοϑῦ ἴῃ ὑῃὰῦ οἵ “πὸ Ὀγοίῃγοι. 
Ιη {{|0 βδ116 ΜΏΥ ὑπ {1010 οὗ “1110 (ΑΙ [Ὁ],᾿ ΜΠ οἷν ΘΟΥ̓ΓΟΒΡΟΙΒ ἴο ὁ ἀΙΒ0 1 0168, 
5 [Ὁ 1688 δοιμοη πὰ ΟἰγΔούοΙΒ016 ὑπ “0110 δα ἐβ᾽ (( {Π|6 μου), ψ οὶ 
᾿ᾶγἶς5. ὑΠ0 τοοορπϊβοὰ οομβθογαύϊοῃ οὐἉ ὈΘ]]ΊΟΝΟΓΝ. 

Βυὺ ψ 1] 6 0᾿ιθ80 ὑγυλα ἰδ. ΠΟ] 08 ἃγθ ΟὈΥΙΟΙδ, 10 15 ποὺ ΘΆΒΥ ο Β6ῖζο 76 {1168 
{86 Θχαοὺ “οχη οἵ {0 ρα υἰο]ν 1108 Θχοθρὺ ὑδὰῦ οὗ “0110 0} 1] ὁ. 686} 1 ὁ0Π- 
ΟὐΟΒἴ0η, ΟἹ ΟΥ̓́Θ ΜΏΘΙ {ΠΘΥ ΘΟΠῚῸ πᾶν ἰΟρΌΠΘΥ, ὃ5 “ αἰβοὶρ!οθ᾽ απὰ ἈΘΣΙΘΏ. 
“Ὀγούγοι"; ΔοῖΒ χὶ. 20; ΧΥΪ]. 27 ; ΧΧΙ, 16 ἢ : “ἀἰβοὶμ]οβ᾽ ἃῃα “βαϊηῦβ᾽  Αοἰϑ 
ἶχ. 38, 41: “ Ὀγοίγοι" δῃα ὁ βαϊηθ᾽; 1 ΟΟΥ, ΧΥ]. 15, 20 ; Ἰλοιη, ΧΥ͂,, 14 ἢ ; 
Ἐρἢ.. υἱ. 18, 22. 1ῦ βοϑιβ Ὡοῦ ἈΠΊΉΚΟΙΥ {λιαῦ {116 {1016 ἀπὸ Ὀγοῦ γι, γγᾺ8 
οαΥΡΙοα νοῦ ἔγομ {}|6 ὁ 15γὰ6] δοοογάϊηρ ἰο ὑ1ὸ Π05}}} ἕυ ὑπὸ Βρ  γἰύαλ] [8γ80], 
δηἀ νγὰϑ ΞΡΘΟΙΆΠΥ ὑπο ΟΥ̓́Ή}}6 «65»]3}} οΘομργοσαὐίοηϑ. Τ]}5 νίονν 15 ΘΙ ρΡΟΣίο 
ὈΥ Λοίβ χχὶ! κι; ΧΧΥΪ, 21. θαῦ [ἢ ΔΙΗΥ͂ ολ80 {Π16 ὑἱ010 γγᾺ3 Βοὺὴ) οχύθη οὰ 
ΟΥΘ ΜΊΔΟΙΥ : Αοὐβ χυ. 1. 

«Αααιξιοπαί, Νιοίθ οἷν 111. 10. 

δύ Φομη ἄἀοθ8 ποῦ, {πιὸ δύ Ῥααϊ, σῖνο ΔΏΥ ἀοβἶδο ἈΠ 815 οὐ {Π|ὸ σοπβίϊ- Τὐγηἱδ- 
δαθίοπ οὐ οἵὨ {Π6 βρὶνἶδαλ! ὀχ ρογίοποθ οὗ πὰ. 1θαῦ 16 γϑοοριηἶθος {Π|0 βλιλο ὕΐοη οὗ δὲ 
οἷοπιοηβ ἴῃ ππππαῃ παίατο. Πἷκὸ Μὲ Ραμ], 16 αἰβεϊρυίθιοβ. “{Π0. Π08}}, 7082} 8 

ΜΝ δ τὰ : ΐ ΥἹΟΥ͂ οὗ 
116 808}, “080 Βρὶ γἱῦ, “6 ᾿θαγῦ. 1θαὺ ἰ0 15. ΜΟΥΌΠΥ οὐ πούϊοοθ ὑπ {110 τ λῃΒ 
οΠδγμούου 616. ̓ η 0] σοῦ} Πιοα 1685. ΔΙῸ ΓΑΥΘΙΥ͂ πούϊοο ΟΥ̓ 1). “ 6Γ- ποία, 
δίῃ ηρ ̓ (διάνοια) ΟΟΟΌΥΒ ΟὨΪΥ͂ ΟΠΟΘ ἰὴ ὑπο πιοϑὺ τοι γ 010 ῬΆΒΒΑΡΘ 1 01} η 
Υ. 20; ἃπὰ “χτηἱηα᾽ (νοῦς) 5 ἃ ΟὨ]Υ ᾽ν 0Π6 ΑΡΟούΆΪν μ86 (ΧΗ. τὸ ; χυ], 9). 
᾿Οοηϑοίοποθ᾽ (συνείδησις) ἰδ πον Ποῦ Ἰμθη ἰομθὰ ὈῚ δῦ Δοῖα (οοπύγαβῦ 
[0111] νἱϊ]. 8). Ιῃ 80 Ρδὰ] {π086 πογὰϑ ἃγὸ ποῦ παθαιοιῦ, ΕῸΣ δὺ ΦοῖμΒ 
180 οὗ γινώσκειν 866 6, 1Ϊ. 3 ποΐο. 

ΤΟ ὕθυμ " ἤθ8}}᾽ (σάρξ) ἀοΒβοῦθο5. {πὸ οἱοιποηῦ ν 1} {116 Ομγδούον Β0108 1, ΕἸΘ8}, 
οὗ ἐμ9 δ]οιπθηῦ (οοπιρ. 1 (ον. χγ. 39). 10 ἱποϊαοα ἃ}} ὑπαῦ ΒΘΙοπρ5. 0 {1} (σάρξ), 
{ΠΠ0Ὸ οὗ βοηβαύίοῃ, 811 Ὁγ πίοι τὸ ἃΓῸ ὀρθαὶ 0 {110 ΠΥ 510Ὰ} ἰμἤαθηοοθ οὗ 
Ῥνἰθαϑατο ἀηὰ ραΐῃ, Μ ἰοἷ παι ΓΙ] ΒΝ ΔΥ͂ ΟἿΤ ΔΟΙΙΟΙΒ. 

ΑΒ Δρρ!θὰ ἴο αμιᾶπ παύιγο “ 65} ἀοπουῖθου. πη 80 ἴὰν 5 ἰὖ 
ἰϑ Ἰἰμϊδοὰ ἀπὰ ἀοϊποά ὈΥ ΘαΥΡΠΪΥ οοπάϊΐοιβ. [π΄ Ποθν᾿ 1168 ὑ}ι6 μοϊηῦ οἵ 
ΟΟΠηθχίοη Ὀούνοοι πὴ δηὰ ὑπ6 ἰονοῦ που. ΤΠγουρὶὶ Π68}} οοη6. {10 
ὑθηλρύδ ϊοΠΒ γυ ἱοἢ ὈΘΙομρ᾽ ὑο 5686. 

ΤῊΘ ψογὰ 18 αβρά οὗἉἩ τηληκίμπα (48 ἴπ Ο. 1.) ΦοΠη χυ!]. 2 (πᾶσα σάρξ) ὕο 
ἀθβοῦῖθθ ὑμθπὶ ἀπᾶον ὑ}|6 ἀϑρθοῦ οὗ ΘΆΥ ΠΥ ὑγαμδί δου β5, 
“ΕΟ ἰβ οοηὐγαβίθα τυ "πρὶν! ποῦ ἃ5. ΟΥἹ] 10} σοοα, αῦ 8. {6 

ΤΌ] πρ᾽ Θἰθιπομῦ οὗὨἨ ὁ6 ογάδν υνἱδι ὑπὸ συ! τη ο]οπιοηῦ οὐὗἨ ΔΠΟΙΒΟΥ : Φολα 11], 
6; νἱ. 63. ᾿ 
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750 οἵ 
“Π 65} ἴῃ 
ΤΟΙ ΟΠ τὸ 
ΟἸ γ]ϑί, 

1]. ϑοιΐ, 

“116᾽ 
(ψυχή). 

ΤῊΝ ἘΤΕΒῚ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟἿ 51 9090ΗΝ, 

ΒΥ ΄ Ποβἢν᾽ γὸ 816 πηϊθα ἰο ϑαγίῃ ; ἀπά ὈΥ “ βρίγἰ δ᾿ ἕο ΠΟΔΥΘΠ, 
“ΤἘῈο Μ1}} οὗ ἐπὸ δθβι  (Φόμη 1. 13) 18 πο ἀδίογην παύου. οι οΙοηρα 

ἴο ὑΠ0 ΘΑΥ ΠΥ ῬΟΎΟΥΒ ΟὗἨ ἸλΔ ἢ 88 ΒΌ0Π). 
“70 ἀοβίτο οἵ {110 Π68}}᾽ (1 Ψο.ὴ 1ἴ. 16) 185 ὑπὸ ἀθβίγθ ψ ἢ), ἃ8. 1ὸ Βρυΐη 5 Ὲ 

οαὖ οὗ ΠΔηΒ ῬΓΟδθηῦ ΘΟ ΠΥ σοηϑυϊ ας !}10ῃ, 15 σοηβποά τη 108. ΒΡΉΘΙΟ 
τα τἶβθα πῸ ἢ ΠΟΥ, 

“Δυδρτηομῦ 0 10 ΠΟΘ ἡ (ΤΟ ὙΠΠ. 15) 18. ΘΧΌΟΥΠαΙ, ΒΌΡΘΥ ΠΟΙ], 
Ἰϊἰοα ὈΥ νυ μᾶὺ οὐ 685 {116 ΒΟΠ 8685 (60}}}0. 2 ΟΡ, γ. 16). 

ΤῊ π5. ὑἰοὸ 1ᾶοα ΟΥ̓ 601} αὐδοποα ἰὼ {πῸ ἤδ8]ν ποὺ 1ῃ νἱγίπο οἵ συλ 1 ἰκ 
ΟΒΗΘΙ ΙΔ] Ϊγ, θαὺ ἔγοπι ὑπὸ ππᾶπο Ῥγορομάογμῃοο ΜΠ ]Οἢ 15 σίνοι ὑο 10. ΤΊιΟ 

ἢ.68}} ΒΟΥΎΘΒ [ῸΓ 0}}6 τη ηϊ ο δία] οη οἱ οπαλδοῦου, 10 μ]] ον 3 0 ΟΠ ΘΙ ῬΟΎΥΘΓΗ, 
10 ὈΘΟΟΙΠΊΘΆ ΟΥ̓] ΜΠ Θη 10 18. πηδἶο ΒΕ ΘΟ ΟΥ̓ οι παῦοθ. [ΙὉ ἀο08. ποῦ 
ἱποϊαἀθ ὑπ 1468. οἵ βἰμἔα! δα, δπὺ 10 ἀοθοῦῖθο5. ᾿μχηλενῃ ΘΟ ΟΠ ΠΕ οα. ὑπὸ 
5:40 ψ  ]Οἢ. ὑο 8 ἴο 51}, ἃν ἡ οἷ τὸ ΔΟΥΠΔΠΥ Ἰιᾶνο Β᾽μπθα, 

Π}16 βββθῃα! Θομοο οι. οὗὨ σάρξ 18 βΒο6ῃ ἴῃ 105 ἀρ] οαὐΐοη ἰὼ ΟἸιυ18ῦ 

(1) ἴὰ 1118 ῬΟΥΒΟΙ: 

90. 1. 14 ὁ λύγος σάρξ ἐγένετο. 
1 40]. ἱν. 2 ἐληλυθὼς ἐν σαρκί, 

2 Δοΐιη 7 ἐρχόμενος ἐν σαρκί. 
ἸΟΙΏΡΆΤΟ 1 ΤΊ. 1. 16 ἐφανερώθη ἐν σαρκί. 
10]. 1..22 τὸ σῶμα τῆς σαρκὸς αὐτοῦ. 

Απὰ 

(2) ἰὰ ΤΠΠ15 ψουκ: 

0 Υἱ. 51 ἡ σάρξ μου ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 
-- 53 φαγεῖν τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πιεῖν αὐτοῦ τὸ 

αἷμα. 

56 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα. 

Τὰ ὑδοϑὸ Ῥαβϑαροβ ἡ ΠΟΒΙΧ᾽ 18. 60 ὅο ἀρβουϊθο {110 οἱοιηοηὺ οὗ ΟἸΥϊδὺ» 
Ῥογίοοῦ ΔῈ Ἰγ. 

Τὸ πιὰ Ὀ0 Δ ἀοα {Π|π1ὺὺ ψ1}}}0 σῶμα 18 Τυυπᾷ ἴῃ δύ “61 (Το]η 1], 21; χχ. 
12, ὧν6,), 1Ὁ 15. ΠΟΥ͂ΟΡ πο τοίου ΠΥ, ἀμ 10 ἀ008. ποὺ ὁὐσιν πὶ ὑΠ 0 

ορίβυϊο (ΔΡοο. χυἹῇ. 13 τηθωηοίμίογ μ}), [ἢ ὕΠ6 ΑΡΟΟΘΌΪγμΒ6 σάρξ 18 ἴοπηα 
ΟὨΪΥ ἦι ὑπ θ] γα]. 

1110 5680 οὗ {πὸ νου γοργθδοηιίοα θγῪ “δομέ, “ἐζε᾽ (ψυχή) ἰδΒ οἴξαιι 
ΟὈΒΟΌΤΟ ἴῃ ΟΥΠΟΥ ὩΡΟΒύΟΙΟ. ἸυυΟΥ8. ἔρον ὑ0 ΘΟ ὸχ παύαγο οἱ 06 Πἰνηρ 
τ; θαὺ ἴῃ δῦ Ψοΐ 1Ὁ 8 ϑοὰ ΟἸΪΥ ἴον Π6 ῬΟΙΒΟΠΔΙ ῬΡΙΒΟΙΡΪ6 οὗὨ ΟΥ̓ 
Ῥιοβοιῦ ΘΑΥᾺΠ]Υ 11{6, {110 Ὑἱδα] ΘΠΟΓΡΎ οὗἁὨ {110 σάρξ (γϑὺ ποίϊοο Φ οἸ!η Χ. 24). 

Τὺ ἰΒ υδοα 

(1) οὗ πιδπ ΡΌΠΟΙΆΙΙΥ : 

Φολη σἰϊ. 25 (οομρ. μπκὸ χὶν, 26; χυ]. 33). 
--- χ!, 237 ἢ. τιθέναι τὴν ψυχήν. 

--- χυ, 13 1αἃ.; 1 ΨΔοϊνὰ 111, τό ἰώ, ; 3 Φολιῃ 2. 

Απὰ 
(5) οἵ ΟἸιγῖβὺ: 

Το χὶΐ, 27; Χ. 11, 15. 17 τὴν Ψ. τιθέναι, 
ι Φολη 111. 16 14, 
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ὙΠ} [Π6 ῬὮγΑ86 τιθέναι τὴν ψυχὴν ὑπέρ (Χ. Τ1, 1 ; ΘΟ}. Μαϊῦ, χχ. 28) 
πλυδὺ 06 σοηἰγαδίθα (δοῦναι) τὴν σάρκα ὑπέρ (ν]. 51) 

Ιὼ {πὸ ΑροΟΘΆΪΥρ80 ψυχή 18 804 ἴῃ 0 πηοϑὺ ἀμαβαλὶ 86 1η80 οἵ ἀΐϊδοη,- 
υοάϊοα “8018 ; νἱ. 9 ; ΧΧ. 4. 

ὙΠῸ ὑπὸ “βοι] (ψυχή) ΟΧΡΓΟΒΒΟΒ {ὑΠ|Ὸὸ 81πῚ ΟΥ̓ψ "188 Ῥγοϑοηῦ νἱΐαὶ 1], ρίνὶ 
μόψοτθ, ὑπ “βρί γ᾽ (πνεῦμα) ἀδδβου 68. {πΠ6 χαϊοϊκοηΐῃρ οἰθιμοηῦ ποῦ (τνεῦμα). 
βοϊομρβ ὑο ἃ θαάν Ϊν ΒΡ ΠΙΟΤῸ (ΟΡ. Ιθοιι, ν}}}. 10) ἃϑ {]ιὸ 105}. ἀθβου 65 {116 
ΘΑΓΠΪΥ Θἰοηγχοπῦ: «01 11]. 6 (5); νἱ. 63. 

Τῦ 18 υϑοὰ οὔπο Πμογὰ : ΨΦο] 1 ΧΙΪ, 21 (σΟηΊΡ. χἰ]. 27) ; χὶ. 33. 
(ΟΠ ρα {πὸ ΡΠ γάΆβ6 5 ὁ ἴο ὈΘοΟΟ ἴμ Βρ᾿γ0, “1 βρ τι, Τοαπα ἴῃ {Ππ|ὸ Αροοα- 

Ἰγρ86: ἷ. τὸ (ἐγενόμην ἐν πνεύματι); ἵν. 2 (14.); χΥ]], 13 (ἐν πνεύματι); χχὲ. τὸ (1). 
ΤΊΙῸ βόη8ο ἔ]ο “ ὑχοιῦ οὗ 6᾽ 15. ΠΟΥ αἰδεϊποῦ: «0}}}} ΧΙΣ. 30 (ουηρ. 

Μοῦ. αν]. κο ; Π1Κ, γ]}. 55); ΑΡοσ. χὶ, 11 (πνεῦμα ζωῆς); ΧΙ]. 15 (δοῦναι πν. 
τῇ εἰκόνι), 

1]ιὸ βοαὺ οὗ ᾿πα ν᾽ ἀπ] ομαγασίον, οὗὁἨἁ Ῥδγβοη] ΓΘ] ηρ’ ἀπ πλογὰὶ ἀοίογηῖ- ἵν. ὁ Ποαν"" 
ποιίοι, ἰ8 ὑπ6. “Πθαγῦ (καρδία). 1160 ο᾽οπιοπὺα ΔΙΡΟΔΑΥ οομείογοά ἀγὸ (καρδία). 
ἸΔΟΥΆΪΥ ΟΟΪΟΌ] 55. ἴῃ ὑποιηβοῖνοθ, {ΠΟΥ ἃγὸ φσοποῦῖο ἀμ ποὺ ᾿πα να]. 

πο ποι οη οὗἨ {Π|᾿Ὸ Ἰιθαγὺ 18. ΘΟ ΡΥ ΑΟΙΥΟΙΥ γὰγΘ ἴ δὲ Φ0.η. Ἰθαῦ 116 Β[ 16 8 
ὑπαὐ 10 15. [1ὸ Βοραῦ οὗἩ βουτοὸν (Φο]η χυὶ]. 6), οὗ 70Υ (Χν]. 22), οὗἨἁ ἀἰδίχ 655 βΌΠΟ- 
ΥΆΠΥ (χὶν. 1,27), πα 180 οὗ ράγρυβθ (χ 1}. 3), δὰ βρὶγιῦαλ! ἀἰβοογμπηοῃῦ 
(Χ11. 40, 1ΧΧ.). 

ΤΊ πιοϑῦ γοιπγ Κα ὁ ραβθασο ἴῃ ΜΠ οἷν “16. ἀΟΒοΥΌ65. {Π|0 οὔοο οὗ {Π0 
Ἰιοαγῦ 15 ἴῃ 1 Φοϊη ἷ. 1τ9---2ῖ. [ὦ {{π|8 Ὅ0 Ἰιθαγῦ ΔΡΡΟΛΥΒ ἃ8 γΟργ ϑ ηησ 
{16 ὙΜΠ0]0 σοηϑοίοιβ Ἰη0γᾺ} παύπτθ οἵ πη. Τπὸ Πϑαγῦ ἴῃ Τ3οὐ ἱπο] ἀ68 {116 
ἙΟΠΒΟΙΘη60, Δα ΘΟνΟΥΒβ ὑ]ὸ ΜΠ 0]Ὸ ΥΔηΡῸ οἵἉ ΠΠἴΠ0, Τῦ ὑακα8 ἀσοοιτηΐ ποῦ ΟἿ]Υ οἵ 
{Π|0 αρδίγαοῦ τὰϊθ υυὺ οὗἁὨ ἃ}} ὑπο Ῥούβομαὶ οἰγοαηιδίδηοοϑ Μ  }10]1 ρῸ ἰο σἢαγδο- 
ὑονΐθο δούϊοη. 

Οὐ ραγο Αρος. 1ἰ. 23; χνῆ, 17; ΧΡΠῚ, 7. 

«Ααἀἰατϊέλοναὶ Λοΐδ ον 111. 23. 

ΒΟ ΒἸησ᾽ ̓ Ι8 ῬΟΟῚ ΔΙΓΟΔΑΥ βαϊα οἡ ὑπο τ86 οὗἁ ὑπο 1): νη. ΝΠΙΟΒ ἰὴ ὑπ ΤΉ ΘΠ ΔΙΟ5 
Ἰυρίρ 0105. οὐὁἨ δὲ Φόβη (Λἀάι ίονα] Νοΐο οα 1. 2). 10 15. μοόπόνοῦ οἵ ἄοορ οὗ ἔδπο 
Ἰηὐογοϑῦ ὑ0 βύυαν ἴῃ ἀοία!] ὑῃ 0 Θχδοῦ τοῖοι οὐ ὑπο εϑνονι Ν᾽ ΠΙΟ5. οὗ {110 ΤῊ 
Ἰιογὰ ἴο {Ππ|ὸ σοπίθχὺβ ἴῃ ] οἷν ΠΟΥ οοσαγ. ὅποὸὴ Δὴ ἰΠαΌΪΥΥ Μ01] Ἰοᾶγα, ε(]ςρ. 
[ Ὀοϊΐονο, ἃ βίγομρ' οσομγιοὔίοι ἴῃ ἴδιο ταϊπᾷ οὗ {πὸ βυπάουῦ {Πῦ οΔοἷλ ΝΆΠΙΟ 15 
ΡουίθουΥ Πυθα ὑο ργοβοηῦ ὑπαΐ αϑροοῦ οὗ ὑΠπ0 1μογ 5. Ῥούβοα ΜῈ]ΟΙὶ 18. ἀοι]- 
πϑηῦ αὖ {}16 ραγ ον γοϊπὺ ἴῃ ὑπ6 ΑΡοβύϊοβ οχροβι ΐοι οὗἉ ὅπ ΤΌΘ, 

ΠΠοῦθ. 8. Οἰϑθυμθγο ἱπ ὑπ6 ΒΡ], ὑπ ΝΆπιΘ [8 ὕψο αἰβυϊηοῦ ἀπα γοὺ ΤῈ ἰ1οὰ 
ΟἸΟΒΟΙΥ Θοπποοίοα πιοδῃΐηρϑ. [ὑ ὨΙΔΥ ΘΧΡΥΟΒΒ ὑπ0 τουθἰαὐΐοπ οἵ ὑπὸ 1) νῖπῸ Ὁ, ΤΕΠῸ 
[οῖπρ' σίνθη ὈΥ ἃ βρϑοῖδὶ 1010; οὐ {πὸ ψβοῖθ βαπὶ οὗἩ ἴμ9 πιδη οἱ] ὰ τονοὶα- ἡ ἐμὰ 
ὕοη8. ρσαϊμογοὰ ἀρ ἑορσοίμου 80 88 ἴο ἴΌγπι ὁπ6 βαργθιηο τονοϊίΐοη. Τύ ἴ8 
804 ἴῃ [Π6 Ἰα ΓΟ Β0η86 ἰῃ τοραγὰ (0 {Π6 γογοϊαϊίοη οἵ (ἰοὰ ἴῃ ΟἸιγϑὺ ἴῃ 

3 Φοἢη 7 ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος, ΜΏΘΓΟ τὸ ὄνομα, “ἐπ6 ΝΆΠΙΘ᾽ ΔΌΒΟΙΕ ΟΙΥ, ἱπο 168 
{Π|0 Θββοη 4] δ οπιθηΐβ οὐ ἐΐ9 Ομ γβίαι Ογοθά, {116 οοπιρίδίο χονοϊαὐϊοη οὐἁ 
Ονίβ αι Ῥούβοη ἀπᾶ Ὑ οὐκ ἰπ γοϊαύίοη ἐο ἀοά αῃὰ πιλῃ (οοπῖρ. Αοἰϑ ν. 41; 
δομη χχ. 31), [Ιἠ ἰϊ, 12 διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ {10 θγηι 8. ΠΟΘ 1104, ΤῊῸ 

ΔΓ - ζ΄ 
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Τ|16 Βρ6θ- 
οἸ8] 
ἨΔΙΏΘΒ: 
Η 5 δον 
ΠΩΣ) 

Ολνιϑί, 

εἶ 6818, 

Ομ δὶ, 

ε] ὁδιι8 

ΟἹ ιν ἰϑὲ, 

ἐλι6 ΘΌΉ, 

ΤῊΝ ΕἸΒΒῚ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΥ̓ 51 5050ΗΝ. 

Ῥογβοι ΠΟ 18 ργϑβθηῦ ἕο δῦ Φομη ὑπγουρὰ 80 ῬΑγΆρΥΆρ]ὶ 18. ΟΠ γἰδὺ 85. ΗΘ 
Ἰἱνοὰ οὐ θαγῦδ πὰ σαγνοὸ ἢ Π1861} ΤΥ ὑο80 σοι Η οα]]οα Ὀγαύῃγϑη (1. 6 ; 

οοηρ. ΠΟΥ. 11. τ). Τὰ ἢ. 23, ν. 13. 00:6 σχαοῦ 50ηὴ80 οἵ “{ἰἱο Ναμιθ᾽ 18 
ἀοἤηοα Ὀγ ὑπο ψονὰβ νη] 6} ΤΌ]]Ονν. 

ἔσομὶ ὑῃ0 πϑη}0 {}|8 ΡΌΠΟΙΆΠΠΥ τοίογγοά (0 οὐ ἀοβηθαὰ ψ)ὸ ρᾷ88 ὑο {ῃ6 
δοῦ)] πλπλ08 υϑοὰ, ΤΠ6 [}} 0 Μ1ἱὼὶ8 ϑοη) ϑόδιι5 Οὐη"ϊδέ (ὁ νἱὸς αὐτοῦ 

Ἰησοῦς Χριστός) 18 ἰΟυπὰ ἰ. 3, 11], 223, γ. 20ὅ.ὡ 70 αἰϊνίπο δηξοοσοαθηῦ 18 
ΑἸ ΠΘΓΟΙΙΥ͂ ἀθβου οα ἴῃ {116 ὑΠγῸΘ σάδϑ08, ἃηα {}}18 Αἱ ΠΘΥΌΠΟΟ 8115} 0] 7 ΘΟΙΟΌΤΒ 
016 Ρἢγαϑο, [π1..3 10 15. “16 ΕΔΙΠοΥ ̓  (ΘΟ ΡΆΓΟ 2 “08}Π 3 παρὰ θεοῦ πατρός, 
καὶ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός); ἴῃ 111. 23,  ἀοα᾽᾿; ἀῃά ἴῃ Υ. 20, 
“Ἢο {μπὰῦ 15 ἐγταο. ΤΊιὰΒ ἴῃ ὑμὸ {ΠΓῸ 6 οα868 ὑ}1Χ0 δοιβιιῖρ οὗ 9058 ΟἸ γ]ϑὺ 15 
ΓΟΡΌΓ 6 ἴῃ τοϊαξίοη ο ἀοά ἃ85 ὑπ ΕαύΠον, ἰο αοἀ ἃ8 (104, δηᾷ ἴο (ἀοα 88 
ῬΟΥΓΟΟΟΪΥ βα ϑίγιηρ ὑμ6 αἰνίηο ἰάσαὶ ἡ 10} τηθπ 18. ΔΌΪο ἴο ἔογῃ!. Βθαυΐηρ, 
Π|680 ΒΟΟΟΠΔΆΤΥ ΙΒ ΌΓΘΠΘΟΒ ἢ πη νῸ 506 ὑμαῦ {πὸ 1010 ῬΏΓΆΒ6 ἸποΙ 08 
0} ὑνο οἱοιμοπίβ οὗ {Π|60 ΘΟ οϑϑίομ, ΟΥἹΎ 110 ὕνγο οοηζοββίοηβϑ,  ]οἢ δύ ΦΌΠΗ 
ὈΥΐηρ8 Ἰηἴο ῬΥΟΙ ΏΘΏΟΘΘ; “ΦΦοϑὰ5 [ΟΥἹ50} 15. 6 ὅοῃ οὗ ἀοἀ᾽ (ν. 15, υ΄- 5); 
ἃπὰ “6818 158. ὑπὸ ΟΠ γίϑυ᾽ (ν. αὶ; Θομιρ. 11, 22), [1 18 ἴῃ οὐδοῦ πογὰβ “{]ιῸ 
Ναιηο᾽ ψυϊίοηῃ οαὖ αὖ ἸοΙ οῚΠ.. 

ΤΊ σοηϑύϊ ποι. οὗὨ {1118 ΘΟΙ ΡΙ ΌΒΗΟΪ ΡΏΓΆΒΟ ΔΥῸ ἃ}} υϑοα Βοραγαίον ΕΥ̓ 
δὺ Φό]: 

(1) εὔόριιδ : 

11. 22 ὁ ἀρνούμενος ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ χριστός. 
Υ͂. 1 ὁ πιστεύων ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστὶν ὁ χριστός. 
ἸΥ. 3 ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν. 

Ιῃ ὑπο80 Ῥαββαροβ ἰὖ 18 Οὐγίουβ ὑμαῦ {Π6 σθηΐτα] {πουρ]ὺ 18 ΟὗἨἮ ὑῃὴ6 Πογὰ ᾿ὴ 
ΠῚ5 ρογίδοῦ, [ἰδέουοαὶ, ληἶγ. ΤῊΟ 86 οὗ (Π6 ἀοβιδθ ἀγίϊοϊο ἴῃ {6 Ἰαϑὺ 
ΟΧΘΔΏΙΒΪΟ ῬΥΟΌΔΌΪΥ ΘΟΠΥΟΥΒ ἃ ΓΘΙΌΓΘΠΘΟ ὕο Ὁ. 2. 

(2) Ολγῖξι : 

2 Φοϊιη ο ἡ διδαχὴ τοῦ χριστοῦ, 

ΤΟ ὑ}}16 806 115 ο ροϊηῦ ὑδοὶς ὑο ἔΠῸ Ἰορ' ῬΥΘΡαΙ δο. πη άον ὑἰο ΟἹὰ 
Οονοπαμὺ π] οἷν οἰοοΚ5 ἰιραθϊομοο (προάγων) ἀμ ΟΥ̓ {116 Νονν. 

(3) δεθρι Οἰε ες 
ἢν 1 παράκλητον ἔχομεν... Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον. 
γ. 6 ὁ ἐλθὼν δι’ ὕδατος καὶ αἵματος, ᾿Ιησοῦς Χριστός. 

2 Το. 7 οἱ μὴ ὁμολ. Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί. 

Ἡογο {ἰιο Ἰ4οὰ οὗ {1|0 Μοββίαμίο ροβιἐϊοῃ οἵ ὑϊὸ μογὰ 15. )Ὸ 1058 πηρογίαμῃὺ 
[γ᾽ {1.6 11} βοηβθ ὑβδὴ ὑπαῦ οὗ Η 5 ἔσθ ΔΗ ὉΥ. 

[ὴ ἰν. 15 ὅτι Ἰησοῦς [Χριστύς] ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἰΐ0 τολαΐηρ 18. ἀοαθύ- 
τὰ]. ΤῊιο δἀογρίΐοῃ οὗ Χριστός Ἀἀ 8 ὕο {πὸ ΘΟΙΡ] οὔ 085 οἵ ἴμι6 ὑποιρ]νῦ. 

ΒῸΥ ὑπὸ οἴλαβο ἱν. 2 ὁμολ. Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐλ. 860 ποῦθ. [ἢ 
Βρϊο οὗ ὑ}}0 οἷοβο γοῦθα! ῬΆγα}]}01 οἵ {Π989 τοῦ β 10} 2 Φοι 7 (0 α8θ0 οὗ 
Ἰησοῦς Χριστύώς ὮΟΥΘ Β06})5 (0 6 Αἰ Πογοηὐαὐοα ζῸΠπῚ {10 8686. {ΠΟ ΓῸ ὉΥ͂ 
ἐληλυθότα ἃ8 σοηὐγαβίθα Ὑἱ0}ϊ ἐρχόμενον. 

(4) ἐλ οι: 
.. ε » ’ Α ᾿ Ν , «’ 
Ἰ]. 22 ὁ ἀρνουμενὸς τὸν πατέρα καὶ τὸν νυἱὸν, 

ε 5» Α ει γ,ΔᾺΑ Ν , » 

-- 23 ὁ ἀρν, τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει. 



ΤΗΝ ΕἸΒΒῚΤ ΕΡΙΤΙΕῈ ΟἿ 551 90ΗΝ. [21 

1]. 23 ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει. 
- 24 ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε. 
ἵν. 14 ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱόν. 
Υ. 12 ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν. 

Τὴ 4}} {1680 οὐβ6 5 {110 ὁοηῦγα! ὑποαρ]ὺ 18 ὑπαὺ οὗἉἨ ὑπὸ αὐϑοϊαξο τοϊαδίοη οὗ 
ΟΠ Βἢΐρ ἴὸ (Δ ου που. ΤῊ ἀγραπηοηῦ ὑιγ}18 ΡΟΙ ΟὐΒο 01] ουποορίϊομϑ οἵ 
80η δια ζιύπον. Οὐμρ. 4011 Υ. 19 ποία. 

(5) 1λ6 ϑυὴ φῇ αοκ: ἐιο Μὺπ 
Φιεο ΕῚ (« [ φιε - ΟΥ̓ , ΄“΄Ἄ- 0 (0 ὦ 

1, ὃ ἐφανερώθη ὁ υἱὺς τοῦ θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβύλον. γονω 
« 5 Ἁ «" ΄- ΄“ 

Υ͂. 10 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ. 
« ..» Α εν “- “ 

“-- 12 0 μὴ ἐχὼν τὸν υἱὸν του θεοῦ. 
“ 4 ΝΥ ΄“ .- “ “ 

--- 13 τοῖς πιστ. εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 
ὡ [ε [ »" - 

--- 20 οἴδαμεν ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει. 

ὙΥγ 10} ὑποδὸ ρμαβδαροϑ πλαϑὺ 06 ΘΟ ραχοὰ 

ἷγ. 10 ἀπέστ. τὸν υἱὸν αὐτοῦ, 

ν. οἱἕ ὁ υἱὸς αὐτοῦ, 

Μ] το {Π6 πο Ἰαΐο ἀμ οοοαἀοῃῦ ἰκ ὁ θεός. Τῃὶ 1]1 ὑΠ6 56. οᾶβοβ {}|Ὸ Ἰἀθὰ οΥ̓ 
ΟἸ ιν δ0}5 αἰνίηο αἸΡΉ ΟΥ̓ ἴ5. ΘΙ α}}}Υγ νομοῦ 1} ὑΠὰὉ οὗἨἁ Β0Π8}}}}0 πὶ ΤοΪαθίοι 
ἴο ἃ {ὑΠ]οΥ. 

ΟὈΙΠΡΔΙῸ 4180 Υ, 1ὃ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ. 

(6) «ψέϑβι5 115 ((οἀ 8) ϑὺλ σοι 1 ἰς 

Ϊ. 7 τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. ὑ εν 

ΤΊ]1ὸ ἀοιθ]θ {1016 θυ .5. οὐὖῦ {Π|ὸ ὑνγοὸ ὑγιι 8. ὑπαὺ ὁ {116 υἹου ἡ οὗἨ (Ἰινϑὺ 
ὁλῃ 6 πο ἀγα] 016 ΓῸΓ πο] ἀπ 15. ΟΠ ΟΔΟΙΟΒ, 

(7) 2171.5 (ἀοἀ 8) δύ, 1{18 οὐνέψ οι: 1Π||8 δον, 
Ηδ οἱἱμ με , [2] 3 -“ Α “- 

ΙΥ. Ὁ τὸν υἱὸν αὐτου Τὸν μονογενῆ. ἔΡΗΝ 
,.»01}. 

ΤΊ|Ο ἀμ] 0988 οὗ {Π|0 εὑ 15 0Π|0 πιαῃἱοϑύμψίοι οὗ ἸΟΥΘ, 

Ιῃ σοπποχίοι 16} ὑπ68ὸ 6110 5 1 ππυϑὺ θῸ Δ] ἀοα ἐπαῦ {116 {616 "ὑπὸ δοπ᾿ 
ἴῃ ΨΥ. ΤΟΓΏῚΒ 18. ΘΙ ΠΘΏΙΥ Ομαγούουδὑϊο οἵ {110 Πυϑὺ ἀπ βοουμα ΓΙ βΌ 168, 
ἴὰ οὶ 1ὖ οὐ αν 24 (οὐ 20) ὑϊη)05 (22 οὐ 29 -Ὁ 2), του ὑϊηλθ5. δι ἴῃ 8}} {110 
Ἐρ βύϊοα οὗ δύ Ραμ]. 

10 9. γὙϑιμαγκΆῦ]ο ὑπαὺ {1ΠπῸὸ {10 “Πονα᾽ (κύριος) 15. ποῦ ἔοι ἴῃ ἐἰι0 
ΕΡ β0105 (μοῦ 2 ΨΦόῃῃ 3). [Ὁ Οσοιν8. 1 ὑπ πᾶαγγαῦννο οὗ ὑΠὸ (ἀοβροὶ πὰ ἰδ 
[γοαποιὺ ἴῃ {Π|ὸ ΑΡΟΘΆΪΥ 86: [Ὁ ΟΟΟΌΣΒ 180 ἴῃ 4}} ὑΠ6. Οὐἱχοι ΟΡ Β0105 οὗἉἨ {110 
Ν, Ἴ. ὁχοορῦ {πᾶῦ ἰοὸ Τ ῦυ8, 

Τίιο ΔΌβοποο οὗ {Ππ|0 {1016 πιὰ ν ρου Δ Ρ5. Ὀ6 Θχρίαἰποά ΟΥ̓ ὑλ0 σΘΒΟΓαὶ ΥἹΟΝΝ 
οὗἩ ὑῃ6 τοϊαϊίοη οἵ Ο υῖδῦ ἰο {0 ΘΙ ΙΘνον Ποῖ ἰβ σίνοη ἴῃ {Π0 ἘΡΙΒΌ]ΘΆ, 
πὸ σομίγαὶ ὑποιρὺ 18 ὑπαΐ οὗἨ ΓΘ] ϑρΡ. ΕῸΣ {Π|0 βΆμπηθ. ΤΘΆΒ0ὴ. {Π|0 601})- 
οορύϊοι, οὗ οχύουμα!} οΥρ ῃἐζα οι 18 4180 παῃθηρ᾽ τὴ {Π|6 Εἰ 5016, 



ΤῊΝ ΕἸΠΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΥ̓ 5Τ 590ΗΝ. [{γ{ἱ 

ἢ Ἁ 3 ὔ ’ 

ΙΝ. "᾿λγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, 
4 Α Ι Ἁ “ 3 3 “ ΄“ 3 ’ 

ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν, 
“΄-- ἤ 3 Ἃ 

ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν 

Ι1Υβ. ΤῊΝ ΠΕΙΥΑΙ, ΒΡΙΠΙΤΕ Ο᾽ ΤΆΤ 
ΑΧν ἵὕπποκ (ἰγ. 1--Φψι). 

ΤῊ 8. βοούΐοη 18. οἰοϑοὶν οοπηοοίοα 
Βούμδ νι ἢ ν]ιαῦ Ρργοοοάθ8. ἃηα ννῖ0}}, 
γ]αὺ Γ0ΠΟνγ5; δια ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ 5. νῊ] 1} 
ὑπ ἢγβὺ βοούϊζοη οὗ ὑπ στοαῦ ΑἸ ΊΒ10Ν) 
οὔ ἢ6 Ἐρίβυ]ο : 1]. 18 ---20. 10 ὁολζ}}}8 
ἴγοο τηϑῖπ ὑπ ουρ]ὐ8 : 

7676 αγὸ ὨιαΏ}} ϑρὶγιἐμαὶ ἐηι- 
ὁησο8 αἱ τρογἧ (Ὁ. 1). 

716 ἐο8ι 9 εργε5 ζίο5. ἐγν ἐδ6 τοἰί- 
685 ἰο ἐμ6 71 )ποαγταξίογι (Ὁ Ὁ. 2, 3). 

1|}ι6 68 Κ᾽ γον [05 ἐπ ἐμ 6 γοουρ}}}- 
ἐΐοηὶ ΥΓ ἐμ 6 Τρ (τ. 4, κ). 

ΤΟ Ῥγορτοβα οὗ ὑποπρ]ὺ 15. ῬάγΆ]}1ο] 
ἴο ὑῃαῦ ἴῃ 11. 1ὃ-- 29 (800 Ρ. 67), Ρεὺ 
{πΠ6 ἀτραηιοηῦ οὗἨ δύ ΨΦοἢη Ἰιὰ8. ραββοὰ 
ἴ0 ἃ ΠΘ βίασο, ΤΠΟΙῸ 1}18. ἰοΔο Π ἶηρ᾽ 
νὰ ΠΟ 0 ἴῃ {Π|ὸ ΜΟΒΒΙΔΠΒΠ}10, ὑΠ0 
ΝΟΠΒΗΪ0 οὗ «6588: Ποῦὸ ἴῃ {Π0 Πι- 
Αγ πδῦῖοι. οὗ «0515 ΟΠ υἸδῦ, ΤΊΙΟΥΘ ἸῸ 
ἰηϑἰβύβα οἷν ἀ]0 ΟΥἿΡῚ Πα] Ὠ)ΟΘΒΑΡῸ οὗὨ {}16 
(ΟΆΡ6] ; ̓ΙΟΥῸ 16 ΡΡΘΑΓΒ ὅθ '"ΥΟΡΆΤ 
{16 {ΠῚ Ρ ̓π ον τοίη οὗ {Π6 μπλθκ- 
Νὰ. Τ 18. Βοοίϊΐοῃ ἴῃ ἰαοῦ ῬγΟΒΟ ΤᾺ 
ὙΠῸ σοπῆϊοῦ οὗ ἴῃο ΕΠ} ἢ 105 
(οὐηὐου [οἱ δ ἴῃ ὑΠ0 Ἰαϑῦ ΤΟΥ, ἃ5. ἃ 60}}- 
ἤϊοῦ οὗὁἨ βρὶ εἰϊτια] ῬΟΟΥΒ, ἀηβοο δῆ 
ἸῸΛΩ]. 

Ι {76 ηιαπῃ σριὶν»ἑξκαῖ τη ΠιΘγζο5 
ἐδ. 1). 

ἼἼὸ “ΒΙΔΩΥ ἔμ]50. Ῥγορῃοίβ᾽ δἰαπᾶ 
ἴῃ ἃ το του ἰοσαγβ ὑπο ριγιῦ Κὸ 
ταῦ ΜἸ οἷν ὑΠ0 6 “ἸΠΔΠΥ ΔΗ οι γἰβύβ᾽ οὐ- 
ΟἜὝΡΥ ὑονγαγ 8 ΟΠ γϊϑῦ (1. 18), ΤΠ τορι 
{πολ ΟἹ] Αρὶ για} θρόνο πα οχ- 
γγοβϑίοη, ὥρὶ τ [β {ΠΘΓΘίΌγΘ μλϑὺ 06 
ΡιΌνοα, 

ἀγαπητοί] Οὐ}. 11. 7 ποίθ, Τῇ 
οχἰβῦοθμοθ οὗἁἨ ἃ β 0.16 βρὶ εἰ υι} ἀΔΠ ΡΟΣ 
οἈ}]5 οαὐ {110 ὑθῃ ἀΘΥ 0885 Οὗ ἸΟΥΘ. 

μὴ παντὶ πν. πιστ.) ποζί6 οηιηὶ 
«ρἰνε ρὲ σγούογο Ὗ., δορί ουθ τοὶ ΘΥΟ Ἢ 
ερίγίέ, ΤῊ πηοηύίοη οὗἉ ἃ. Βρὶνὐ ἃ5 [Π6 
Οἰαγαοίου βύ]ῖς οπάοπιηοηῦ οὐὗὁἨ ΟἾἸγ18- 

ὑϊλη5 ἸοΔ48 ἰο ἃ ἀοΠπηϊίοη οἵ ἔγαθ δι 
ἴΑ]50 Βρ1γ108. ΤΊ ΟΓΘ 8.6 ΤΛΗΥ͂ ΒΡ  Υἰυα] 
ῬΟΨΘΙΒ ΔΟΙΙΥΘ ἈΠΟ Ρ ΠΊΟ, δμἃ ΟἿΓ 
ἢνβῦ ᾿πρ1}186 18 ὑο 6] 1 ον πα ὕο ΟὟΘΥ 
ὑΠἸ6η]. ΤΟΥ ΟΥ̓ ΟΠ ΟΥ̓ χσοργοβθηῦ ὑπαῦ 
ΜΠ Π]οἷ 18. ποῦ οὗ β'ρῃῦ. Βαῦ βοῖηθ οὗ 
{ΠἸ6586 Ὡ1Ὸ ΟΥ̓ 1 ΠᾺΘ 0608 6] ρΊηρ ἰὼ 
ὑπὸ ἀηβόρῃ ογάου, ΤΊ ΘΥ͂ σοι ὕὸ τ18 
ΟΡ ΒΗ ΘΟΙΟΙβΒ ΓΟΥΠ5. οἵ ΔΙΗΔΌΪΟΪΟΙ, 
μόνου, Ποηοῦγ, Κπον]οᾶσο, ἃ8. ἀἰ8[1:- 
διίϑιοα ΠῸΠΙ, ΟΥ̓ ΠΥ 56 η8181 6η]0γ- 
οηΐ8. ΑἸ] βοΐ ΡΥ 5. ἃγὸ γραγίϊα] 
γον Ἰὔο.». οἵ {Π6 ομὸ ϑρ υἱῦ οὐ 6ν]} 
Οἱ οσοοηο (50 ἴο ΒΡΟΔΚ) ΘΟ ϊοα 
1) 161), 

δοκιμάζετε τὰ πν.] γ»γοθαϊα 5ρ) 50... 
»γοτα ἐδ δρὶγὶξδδ.ι ΔΒ ΜῸ ἅγ6 ομαγροά 
[0 “γγονθ᾽ {1160 Βθβοῃ ([μαἸκο Χ]], σόν, 
ΟἾΒΘΙΝΟΙ (1 (ον. χὶ. δ, 2. ΟὐΥ. ΧΗ, κ᾿, 
Μ]αῦ 15 ὅπὸ ΜΠ] οὗ ἀοα (οι. χὶ!. 2 ; 
Ἰὺρ]!. γν τοὺ, οὰν ψουῖς (6}. Υἱ. 4), οτῦ 
ΓΟ] ΠΟΥ τ ΟΥ κοῦ 5 (5 Οὕον. νὴ]. 8, 225} 
(οΥ. χνὶ. 3; 1 ΤΊ). ΠῚ. Το, 811 ὑπίπου 
(τ ΤΠοΒ5. ν. 21, πούϊοο ϑ ὃ. 10, 20), 80 
ΜῸ ἃγὃ ΟἰΤρΡΟα ἐο “ργΌν {116 βρι τ ἐν." 
ΕΙΒονῃογο {Π|Ὸ ἀἰβουπ]η ύΐοι οὗ Β010 108 
8. Χοίουγοα 0 ἃ ΒΡΟΟΙᾺΙ ν Ὁ (1 ΟὐΥ, χἢ!. 
10 διακρίσεις πνευμάτων. ἨἩοΙο ἢον- 
ὁνον" ὅπ 1π]ππούϊοῃ. ὕο “ργόνο᾽ {πο ηὶ 
15. σίνοιι 0 41} ΟΠ ]βυϊη8. Οὐμρ. 1]. 
20 Μὰ τηαἰ δα ἢ 8 ῬΘΙΒΟΠΔ] ΒΌρΓῸ- 
ἸΔΟΥ͂ Δα ΤΟΒΡΟΠΒΙ ΠΟΥ 1η {116 ργῸ- 
ΒΌΠ00 ΟὗὨ ὕΠ686 ΡΟΥΟΥΒ Σ 1 ΟἿΥ. χὶν, 32. 

εἰ ἐκ τοῦ θ. ἐστίν] ἐγ ἰζον αγὰ 
(ἰοά, ᾿ΐ {ποὺ ἀογῖνο ἔγοιῃ Ἡ π {μοῖὶν 
αἰιαγδοίουβῦϊς Ὀοΐησ ἃπὰ (Ποἷν ῬΟΤΟΥ, 

ΕῸΓ εἶναι ἐκ 866 11, 16 ποῖο; δηᾶ Ζ0Γ 
δοκιμ. εἰ ΘΟΙΙΡΩΓΘ 2 ΟὐΥ. ΧΙ, 5; ΜΙ. 
1]. 2; 1,0. χὶν, 28, 31 (Μαι, χίΐ, τὸ 
ῬΔΓΆ11618). 

ὅτι π. Ψευδ....1 βαοιι να [Ὁ] οαγῸ 
18. Το] εα δόσαιϑ6 τιαην 786 ρ70- 
»}θίξ, ὑμυοιρ]ν ϑνοτα 6 [3186 βρὶ τὶ 8 
ΕΡΟΟΚ, ἃ8. ὑ1}1ὁὸ Βρ᾿ ἰδ ΒρΡΘαϊ8. ὑπγουρῚι 
{110 ὑγιιο ργρῃ οί (2 Ῥϑύ. 1, 21, 11. 1), 
αΥ̓Θ σοη οὐ ἐηΐο ἐδ τοογία, “ΤΊΟ 



ΙΧ. 2] 

κοσμον. 

2 γινώσκετε ΦΟΑΒῸ τὴ6 {110 5. ἢ] 

ΔΡ᾿ΥΪύ ΟὗὁἨ Δη ἢ τ᾽ πο ῖγο 8 ὑ]θ). ΞῸ 
ἐἔα]δο ΟΠ εἰϑίβ᾽ αὐὰ “186. ργορμοίβ᾽ 
816 7οἰηρα ἰοσοίπον (Μ αὐῦ. χχίν. 24). 
ΤῊ ἀ56 οὗἉ ὑπὸ ἰογηλ ψευδοπροφήτης 

ἴη 00 Ν. Τ᾿ ἴβ. βυρροβίϊνο [0 8. ἂρ- 
ΡΙοἀ ἰο ἐπ γἶνα]β οὗ ὑπ ἔσο ργορ]θίβ 
ὈΠΟῸΡ {}10 ὁ] αἰβροηβαίίοι ({μπι|Κο νἱ. 
46; 2 οί. 1]. 1); δηὰ ἕο ὑ}ϊὰ σῖνα ] οὔ 
110 ΔΡοβύϊοθ ππον {Π|ὁὸ ΠΟῪ ἀἰΒροηβΆ- 
(ἴοῃ (Μ αὐ, νἱϊ. 1ς, χχῖν. 11) 231. ΜΚ. 
ΧΗ, 25. ; Λοὺβ χα, 6) ; ιν ΒΡ ΘΟΙΠΪΥ, 
ἴῃ 00 ΑΡΟΟΆΪΥ θΒ6, (ο {π0Ὸ οἰ δοαϊοὰ 
Ῥονόγοῦ βρι γύπα] []βοῃοοά (ΛΡοο. ΧΥΙ, 
13, ΧΙΧ. 20, ΧΧ. 10). ΤΊιο (α]86- χορ ιοῦ 
5 ποῦ ΟΠΪΥ͂ ἃ ἴα]86- ΘΔ ον (2 Ῥοῦ. 11. α 
Ψευδοπροφῆται, ψευδοδιδάσκαλοι), υυὖ ἃ 
[]56- Το ΠΟΥ 0 ΒαΡΡοΥΐΒ 15. ΟἸΆΪ 5 
ΟΥ̓ τη} 5 ] 08 ΟΥὗἨ Βρ᾿Γ δι] ῬΟΥΤΟΥ 
(Διαὐύ. χχῖν..24 δώσουσιν σημεῖα μεγάλα 
καὶ τέρατα; Λοίβ ΧΠ]. 6. ἄνδρα τινὰ 
μάγον; ΔΑΡοΟ, Χὶχ. 20 ὁ ποιήσας τὰ 
σημεῖα). 

ἐξεληλύθασιν) 4:16) Υ, (ργοαϊζο- 
γε γιὲ 1), αΥὸ σοηθ οὐἱἔ οἱ ἐν πἸβϑῖοι οὗ 
ΟΥΣ] (Ι͂ςτῪτοϊ ὑποὶν ἀατὶς οο. Τὸ ἴοηδα, 
ἃ8. οοηὐγιδύοἀ γν10}} 11, 10, 2 Δα] ὴ 7, 
ἐξῆλθαν, ΘΧρΥΌΒΒο05. {ΠῸ σοι ϊαληποο οὗ 
ΟΠ ΔΡΌΠΟΥ ἃ85. αἰκυϊηριίδιοα [ἸῸ1 
ὍΠ0 βίηοίο 1ΤᾺοὐ οἵ {μποὶγ ἀοραγίιγο. 
Οοιηρ. Φολ Υἱ11. 412, χ τὶ}. 3, χυΐ. 27 ὅτα. 

εἰς τὸν κόσμον] πο ἐδμιὸ Ἰοογί( ἃ ὑΠ 0 
8060 ΟὗὨ ὑμοὶν δοῦν γ. «ὁ 11]. 17, 
ἷχ. 20, Χ. 36 ἄ. 

ΤῊὴ9 ψογὰβ ουσάθη ν τοῦ ἴο οχ- 
Του] οἰγοιιηβίμῃηοοβ. ΥἹΥΤΪΥ μγοβοηῦ 
ἴο δύ 20}1π᾿8 υὐἱπα, ΤΊοΥ ροϊηῦ, ἃ8 1ὖ 
ἈΡΌΘΑΓΆ, ὕο {16 στοαὺ οαςυτοακ οὗ ὑπὸ 
(ἀθηιῖ]9 ρβϑυάο- ΟΡ βυϊα πὶ ἐγ ἡ μΐοὶι 18 
ὙΒΘΊΘΙΥ ΒΡΟΘη οὗ ἃἂ9. ἀποβύϊοίβηι, ὑΠ0 
ΘΠἀΘΑΥΟΩΣ ἰο βοραγαίο {π6 “]Δοα5᾽ οὗἉ 
80 αΙΟΝ ἔγοπι ἐΠο διοίβ οὗ {10 {ι15- 
ἰοτῖο ϑθἀοιηρίίοη. 

2. 766 ἰ68ὲ 4.7 8ρὶγϊ5 ἰΐ65. ἴη. ἐ{ι6 
τοϊίγι6885 ἐο ἐδ Πισαγπαζίοη, (2, 3). 

2,3. Το ἰοβὺ οἵ {8λὸ Ῥγοβοιοο οἵ 
ὑπο 1} νίηθ ϑρί νι 18. ὑϊο οοηξεββίοι, οὗ 
ὕπο ΤηρΑΓΠδυΐοΠ, ΟΥ̓, ΠΙΟΥῸ ΟΧΔΟΙΪΥ, οὗ 
116 Ἰποαγπαΐθ βανίουσ, ΤῊ Ιῃοὰγηὰ- 

ΤῊΝ ΕἸΒΒΤ ΒΡΙΝΤΙΕ ΟΙΥ 5Τ ΖΟΗΝ, 1322 
36 ’ ἤ 4 σι 

Ρν τοντω γινώσκετε Το πνευμα 

: γινώσκεται νῷ ΒΥΓΥΡ : γινώσκομεν ὃδ", 

υἷοι) ἱποϊἀς5 ὑΠ6 Ῥγοηχῖϑο οὗἨ ὑδ᾿ο ὁθῃ)- 
Ρἱοίο γοἀοιηρίϊοη. πὰ γμογίοοιίοι οὗ 
Δ, οὗἨ {6 γοβίογαυίοι οὗ ὑπο Ὀθοάγ᾽ 
0 108 ῬΥΌΡΟΣ θΪ]Δ 60 ἃ5 ὑϊλο μου τοσοῦ οὐρὰῃ 
οὗ π|ὸ βρίγἱῦ, Ηθιοο {Π|ὸ 1) 1νίμο Κρ  γἱῦ 
"πϑὺ ὈΟΔΡ νυ] 6 58 0 10. Το ὑοδὺ οἵ 
ἈΡΙΓΙ05. 15. Τυσπα ἐπ {0 σοη Θβϑίοη οὗ ἃ 
[κοῦ ποῖ νἱπα]οιύοϑ ὑπ [1688 οἵ 
"πο, ΤΊιΘ ὑοϑύ οὗἉὨ Δ 0] ἢν τὰ Τουπὰ 
ἴπ ὕΠ|ὸ σοη οβδίοη οὗ ἃ βρ γα} ὑγαῦ)ι 
(11. 22 δ 

2, ἐν τούτῳ] [ηὶ Ποσ Υ͂, (Πίης Π.), 
“γοῦν. {Π1|ὸ 46. οὗἁἨ {}|ὸ ργόΌσοαβ οὗ 
ὑοϑίδηρ ῬΆΞΒΟΒ ἀἰγ ΟΕ ἰνΐο ὑπαῦ οὗἁ {16 
ἰοϑὺ ὑπο], 

γινώσκετε) δοργηιοβοὶί 7) (1.6. γινώσ- 
κετα) Ὗ., ψ6 δηοιῦ, ἱ. 0. ῬΘΥΟΘΟΙΥΘ, 
γΘΟΟΡΏΘ ἴῃ0 ρΡγοβοηοο οὗ Τὸ γ}- 
σαί χοἰ ουῖρ 15. οὐ οηὑἶν ἀσυϊνοα 
ἔγΟῺ ἃ ΘΟΙΏΟΣ ἐὐδοίβηι (-αἰ [Ὁ -ε) πα 
ἩΔῪ Ὸ (ἰδ βδοὶ αὖ ὁπθο. ΤΠ γΟρ}- 
οαῦ ὑἰι0 Ἰὰρίβυ]ο δῦ «οἷν ΒΡΟΆΪΙΒ. μοΥ- 
ΒΟΠΆΪΠΥ (66 ἀηοιῖο, γ6 ᾿μοιο), πα ποῦ 
ἴῃ ἂη αὐδύγαοῦ τόσ (ἐξ ἐν Διοιθη). 1 
15. μι ογῸ ΑἸ Ποῖ ὁ ἐο ἀοοίάο ἡ] ΟΌΠΟΥ γι- 
νώσκετε 18 ὑγικἐ ἐς, (χὸ δὰ), ΟΥ̓ 2967). 
(ποῖ γ6). [τὰ ΟΨΟΥΥ͂ ΟὔΠΟΥ μ]λο6 ἴῃ 
ὑπὸ ριβί]ο ἐν τούτῳ 15. 701π6 ψ 10} ἃ 
ἀϊγοοῦ βὐαϊοιποῦ. Οἱ ὑλιὸ οὐδοῦ δαὶ 
10 5. ΔΙ ΝΆΥ5. Οἰβον ΠΟΥῸ 8664 ΜΥ10}} {10 
ἤγϑὺ ῬΟΥΒῸὴ. ἢ ΠΟΙ ὈΙπαὕϊοιν Μ}1}0}} γι- 
νώσκω (ἐν τούτῳ γινώσκομεν, ἐγνώ- 
καμεν. ΤΊ οἰλῃρὸ ΟἵὁἨἠ ῬΘΙΒΟΣ ΠΙΔΝ 
ὑποτγοίοχο 6 οομῃποοίοά ψ λυ ἃ οἰλπ ὸ 
οἵ πηοοά ; ἀηα ἴῃ ὑ}}}8 οὰδο {Π|Ὸ πῃ Σι- 
{ϊνὸ σα ΤΟΝ. οἱ {116 ΟἰαγρῸ ὀοἐἑθοθ γιοί, 
»͵7οσο, Οομρᾶγο Φοϊμι χΥ. 18. δὸ [Ἀγ 
{Ππ᾿ογ6 15 πουπίμρ ἴῃ δάσο 0 ἀοίον 1} 0 
{π6 φιοϑύϊοι ; θα οἱ ὑΐὸ ψ 010 1 
ΒΟΘΙῚΝ ΠΟΤ ΠΠΚΟΙΥ {παῦ δύ οι ψου]ὰ 
ΔΡΡΟΔΙ ἰο ὑμθ τοϑα  α. οἵὁἨ δούιι] οχ- 
Ρογίθυοο ψ ἢ οι μα ἃ θοθὰ Ἰ  οῦίο ἀ6- 
οἰϑίνο (γ6 αἰἰβοθγην, γϑου 89) ὑῃδῃ 
5601} ὅθ ΘΠ]οἷ ἃ ΠΟΥ ἃ απ γθὰ 
γ0}]0 (ἀὐϑοογΊν, γσσοση ἐδ6). ΟΟΙΆΡ. Ὁ. 4. 

τὸ πν, τοῦ θ.] ἐλο ϑρὶ»ἐ ῳ" Οοα, (ἢ 
οπὸ ΗΟΙΪΥ ϑρί γι ψ]ὸ γονθὰ}8. Ἠ 801} 
ἴῃ ΙὩΔΠΥ̓ ΥαΥ9 ἀηἃ ἴῃ ΤΩΔΠΥ͂ ρᾶχῦϑ, ΗῸ 
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σι “ι ΄ σι “Ὁ ς “-- “ Α 4 

τοῦ θεοῦ: πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν 
᾿ ΄“ ἴω) ἤ “σι “΄-- 

σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν, δκαὶ πᾶν πνεῦμα 

2 ἷν Ἀν; Χνὶν Ὁ. 

πγαϑὺ θῸ τοοορηβο ἃ5. [6 ᾿μβρίσου οἵ 
41} ὙΠῸ βρθακ ἴσο αοά ; πὰ Ὁ}] υϊιαὺ 
18 ὑΓ]Υ ΒΡΟΪΚοη ἰβ ἴσοι ΗΠ], 

Ιῃ δ. 13 δῦ ΦΌΠ) βρθικβ οὗ ἢ] 
δ ρ ν᾽ (1.0. οὗ 04), κεῖ ἴῃ 6. ν. 6, ὃ 
οἵ “δὸ ϑρίνιυ,, θαῦ 086 {16 6 ΗΟΪῪ 
δρ γι 18 ποῦ ΤΟὰπ1 1. {Π|6 ΤΡ ΚΌΪΟΒ ΟΥ 
ἴῃ ὑπο ΔΡοοΆΪγΡθο. Οὐοιηρ. τ. 6. 

πᾶν πν. ὃ... ὀτογ δρίγιξ κοἰνίοῖι... 
ΤΊ ΙΟΥΟ ἰ8. Δὴ ΟΠΪΘΒΝ γα Οὗ ἴῃ {1ΠῸ 
ΟΡΟΥ 08 οὗ ὑΠ|ὸ ρίνῦ (1 ΟὐΥ, χὶϊ. 4). 
056. ΒΟΥΟΥΆΝΥ Ὡρροὰν τὺ ηᾷ εἰιι- 
γταοίογϑυϊσ ΟΥ̓σΠΒ. ἰ “ΒΡ τ ἰ5᾽ ΜΠ 16} 
ἈΓΥΘ ΟΔΡΔΌ]Ο οἵ Δούϊηρ οἷν ὨΔ1ἢἦἿΒ ΒΡ1} 10, 
(ΟΡ. 1 ΟὟΥ. ΧΙ. 1Ο; χὶν, 12, 32; 
ἩΌΥ. 1. 14 (χἰ. ο, 23), (1 Ῥοῦ, 11... 10), 
(Αγος. χχὶϊ. 6) ; τὰ ἔπτα πν. ΛΡΟΟ, 1, 
4; 111. 1; ἵν. κι; ν᾿ 6. 

ὁμολογεῖ] σοηηέοίιω" Ὗ'΄, ξοηγοδϑοίῇ, 
ΟΡΟΙΪΝΥ͂ δα ὈΟ]ΑΪΥ͂ ΔοΚηον ]οᾶροβ ὑ} 0 
Ῥογβοῃ οὗ {}ιὸ [πολγπαῦα δανοαν ἃ 
ποὺ ΟὨΪῪ ὑπὸ μοῦ οὔ {πο Ἰπολγπ 0 ῃ. 
Οὐ Ρ. ἰ!. 22 ποΐο. ΤΠΠ0 αποϑίϊοι 
ΠΟΓΟ 15. ποὺ οὗὨ ἱηπὸῦ 1811}, αὖ οὗἉ οὐἵ- 
ψ ΟΠ ΈΒΒΙ0η. ΕΔ1), 1 1 15. γθὰ], 
Ἰηπϑὺ ἀρΟΙΆΓΟ ᾿ίβο 1 .. Αοὐΐνο ΙΟγὸ πλιιϑῦ 
νο οοῃῃοοίοα νι] ἃ αἰπύϊποῦ γϑοορπὶ- 
(ἴοι οἵ ἰΐ8 βοῦγοο. Ἐγρο, ΑυριβΌΠΘ 
ΒΆΥΒ, [0] α ὮΥ Βοάα, 1086 οϑὺ 50}1]- 
0.18 1)61 αὶ ἀΙοὶῦ «6811}} 1ῃ ΟΑΓΏΘ γο- 
ΗΪΒ56 ; 7] 0} ἀἰοἷὺ Ἰηστα βοα διοῦ 8; 
ααἱ ἀἰοϊο ποιὰ βϑιιλπᾶο βοα ἀῃγαηάο. 

Ἶ. Χ, ἐν σ. ἐλ} ὙΤΠ6 σοῃϑυγιοίίοη οὗ 
ὕΠ050 γγο 8 15 ποῦ ααϊύο οἰθαγ, ΤΉΏΓΟΟ 
ὙΆΥΒ οὗὨἨ ὑαἰκίηο᾽ ὑΠ0}} ΓΘ ῬΟΒΒ1 010, (1) 
ΤΠο ἀϊγοοῦ οὈ]δοῦ τ Ὀ0 Ἰησοῦν δηᾷ 
χριστὸν ἐν σ. ἔλ. ἃ ΒΘΟΟΟΠΟΔΙΎ ῥγΕ(!- 

ἃ ΟὨγ δύ σομθ ἱῃ ἤθθῃ᾽ ; (2) Τῆο ἀϊγοςῦ 
ΟὈ]θοῦ Δ Ὀ6 Ἰησοῦν Χριστὸν ἃπὰ ἐν 
σ. ἐλ. ἃ ΒΘΟΟΠΟΔΓΥ ΡΙΘΪοαίΘ: 
[οββοίς ὅ 6βι8 ΟἸ τὶ βῦ, Η τὰ νη 18 Κπονῃ 
ὮΥ ἐπεἶθ [1] πᾶπιθ, ἃ8 σοῖο ἴῃ 0 9ἢ, 
(3) Το τ ο]6 ΡἢΓΆ80 ΠΊΔΥ ΓῸΓΠῚ ἃ 60Π]- 
Ρουπᾷ αἰγεοοῦ οὐ]θοῦ; “οοηίεββοίῃ Π]π), 

ἐρ0ῃ-. 

ἐληλυθότα Ὁ : ἐληλυθέναι 1) (ν). 

Ὑο80 παϊυτο πᾷ πνουὶς 18 ἀοβουὶ οα 
ὍΥ {116 ὈΠΥΆΒ6, “90 6588 ΟΠ σὺ οολ0 ἰὴ 
Π05}},) Τ}6 σογγοβροηαΐμ οἸλι186 1 
ὃ 3 Ἰησοῦν ΜΈΝΟΙ ρίνοθ ὑ} 6. ῬΟΙΒΟΙ 
ἀνὰ ποῦ ΔΗΥ βίαςοιηοπῦ ἀδουῦ {110 ΡοΥ- 
50}. 8 6 ΟὈ]θοὺ οἵ ΘΟ ΟΒΒ10.. 18. ἰὴ 
ἴχνουν οὗ ὑΠ0 Ἰαϑὺ ΥἹΟΥ͂. 

ἐληλυθότα] 'ο οομδύγποιύίοη Μ10}} 
ὑπὸ ραν οί] σίνοϑ ἃ αἰ ογοηὲ ὑποιρὶς 
ἴγοι ὑμαῦ νὰ} {πὸ 1 ΠῊ ΟΥΘ (ἐληλυ- 
θέναι). Τῦ ἀοθ8. ποῦ δχυρύοβϑα ὑΠὺ δ0- 
Κιηον]οαστηοηῦ οὗ {η0 ὑγα}) οὗἉ {116 ἔχοῦ 
θυῦ {Π|ὸ Δοϊς ον] οἀσιθηῦ οὐ ΟμῸ ἱπ 
ψ θη {}}15 [ποῦ 15] ΠΠ1ο αἰνὰ ΟΥἨ ΟΠ 

10 ΒΘ ργθἸοαθοι, ΟΟλ}. 2 ΨΦο}η 7 (ὁμολ. 
ἐρχόμενον). ΚΡ {Π0 β0η8ὸ οἵ ἔρχεσθαι 
5800 Ὁ, Υ 6 ποίο. 

ἐν σαρκὶ ἐληλ.} συηι6 ἐμ "ο5ἢ, τηληῖ- 
[04 πον 0118. ΒΡΟΟΪΔΪ ἔτ). Τ|1Ὸ 
ΟΥον (ἐν σαρκὶ ἐλ.) ἀπ ὑπο ἰθηβΒο οὗ 
ὑ11ιὸ νοῦ} (ἐληλ.) ΔΚ ΟΠ] 518. οὰ. 0 
προ ταῦθ ὅπ. ὁ {ἰὸ ἐμοῦ οὗ 
ΟἸ νυ Β. σοηρ, Ἴμὸ Υογὰ ὈΟΟΔ 6 
ΠῸ5}} (ἡ. 14); πὰ ὑπ ποὺ ὑθιηρο- 
ΤΆΓΗΥ, θα 5ὸ ὑπ ΠῸ 185. 5.}}} οοπιΐηρ 
πη 1ὖ (2 Φοϊι 7)». Τὸ ΟΠ υ]8ὺ ψ Ὸ 
Βιο]ἃ σομγο᾿ οἄηϊθ, μα οομϊηρ ἴῃ 
{159 ΜᾺ [Ὁ] Β]]οα ἃ 580}}} {Ὁ}Π]}5. {110 
ῬΓΟΙἾβο8. οὗ {ΠπῸ ραϑύὺ, ΕῸΓ {116 οΟηθ5- 
5100 8. ποὺ ΟἿΪΥ οὗ Ομ Ὑπὸ “οδη6᾽ 
(ἐλθόντα) Ὀπὺ οὗ Ομ 10 “15. σοῃο᾽ 
(ἐληλυθότα), ΜΊΙΟΒΘ “σοί 8. δὴ 
Δρίάϊης μοῦ, Απὰ γοῦ [αὐἴ]οῦ 110 
ΔΠ16 “ἴῃ Π168}}, ἃ8 γον αν ὑπῸ πα γὉ 

οὗ ΠῚΒ πλϊϑϑίοη ἴῃ 0}}}8. 90}, δηὰ ποῦ 
ΟἶΪγ “ἰηΐο ἢ 68}1᾽ (εἰς σάρκα), ἃ8 ΒΙΠΡΙΪΥ͂ 
Θπογ ΠΡ’ ΟΠ. Βπ0ἢ ἃ ἴὉγηὶ Οὗ ὈΘ6Ιηρ᾽. 

οαΐο: “οοῃίοββθίῃ «Γ08118 48 Ο γἰδϑῦ δὰ ΄ἂ ἐκ τοῦ θ. ἐ] ΟὐὨρ. 1 Οὐν. ΧΙ, 4; 
μὰ Αἀαϊοηαὶ Ν᾽ οῖο οἡ 11]. 1. τ 

καὶ πᾶν πν.] ΤΟ ηδραίϊνο βίαίο- 
Ἰη6ηῦ 8 ΠΟΙῸ ΑἰγΟΟΟ Ἰοϊηθα ἴο {}0 
Ῥοβίἶνθ, 1 11. 22 ὕΠ0 ροϑιίνο δηά 
10 γαύνο βίαϊοιηθηΐβ ἃγυ Ὀἱδοοὰ ἰὴ 
ἰπἴρὶο ΡΥ] ]ο] ἴβηι. 



ΙΥ. 3] ΤῊΝ ΕἸΒΗΤ ἘΡΙΞΤΙΙῈ ΟΥ Κ5Τ 590ΗΝ. [25 
ἃ Λε “᾿ ᾿ 3 “ ᾽ “- ΄- 3 ᾽ 4 

ὃ μή ὁμολογεῖ τον ᾿Ϊησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν" καὶ 

4 ὃ μὴ ὁμολογεῖ : ὃ λύει γε. 8.66 Αἀαϊἴοπαὶ Νοίο. 

Ϊν Χν (6) (οὔθ: τοδᾷ τὸν ἵν Χυ). 
γα ΤῺ6 {Π0. 

ὃ μὴ ὁμ. τὸν Ἶ.] Τ|ιΟ Βυϊδέδμοθ οὗὮ 
{Π|0 ΘΟ οβϑίοη ν ΐἶο}) ἢὰ8. ὍΘοη ρσίνοη 
ἴῃ ἀοαι! ἴῃ {Π|Ὸ ΤΟΥΊΏΟΥ ὙΟΥΒΟ 18 ρα 0} 10}- 
Οα ἀρ ἴῃ {Π|6 βίῃ ]ο δ ὨΔΙ)6 ΟὗὨ 
{πΠ6 1ογ, ΤῸ “σου ίοηβ 768118,) Ὑ }} 10} 
ἴῃ {6 ΘΟΠΠΟΧΙΟ. ΟὯ}} ΟἸΪΥ͂ Ἰηθᾶ [0 
ΟΟΙΪΌΒΒ “0818 ἃ58 Πογά᾽ (1 Οον, χὶΐ, 3, 
Ἰλοιη. χ. 9), 185. ο τοσορηΐδο αϊνίο 
ΒΟΥΟΓΟΙ ΚΓ ἴῃ Ομ ΠΟ 5 ὑΓΆΪΥ πιδῃ), 
ΟΥ̓́, ἱπ ΟὗΠΟΥ ψψΟΥ 8, ὕο ΓΘΟΟρΡΏΪΒο {}16 
ππΐοπ οὗἉἨ ὑ᾿ο αἀἰνίπο αὐ απ} ἰῃ ΟΠ6 
ῬΟΥ80}), ἃ ὑγαθ] 10]. Ε)45. 108. ΟἿΪΥῪ 
ἀἀ]οχααῦα οχργθϑβίοι ἴῃ {16 [λοῦ οὗἉ {Π|0 
[πολτηδίϊοη. 

Τ|1Ὸ ΥΟΥῪ ἀηοϊοηῦ Γολάϊησ ὁ λύει τὸν 
Ἰησοῦν (φμὶ εοἰεἰξ “Ζ7όην ., φιὶ 
ἀοείγὶξ Ἰιμοἴν, : βΒ60. Ααἀάίζομαὶ Νοίο) 
ΟΧΡΥΌΒΒΟΒ ΟΠ}5. ΥἹΟΥ͂ ὨΙΟΥῸ αἰΡΘΟΙΪΥ. 
Τ|10 πιοαπίην Μ]10}} 1 15. ἀσϑισποά ἴο 
ΘΟΠΥΟΥ λυδῦ θῸ “Ψ]1161. Βοραγαῦθβ ὑ}}6 
“ἰνίπο ἴγοῖι ὑπὸ ᾿ππλη, ψ ίοἢ ἀν 468 
{πῸ ὁπὸ ἀϊνίπο- πὰ δῃ Ῥοίβοηἡ δυὺ 
10 ΠΙᾺΥ ΜΠ "ὸ ἀουδίρά τ ΠΘΙΠοΥ 
Ἰησοῦς χοῦ ἃ θ6 ἀϑοα ἴῃ {}}3 ΘΟΠλΌγ6- 
᾿ιοηϑῖνο βθη86. [ἡ δου ρύατο "δι᾽ 
ΔΙΑ. ΟἸ Π31805. {1169 ΠΥ οὗ 
{π6 Ἰμοτα ὀοηβίἀογοὶ ἴῃ [(86. ΤΊ] 
ὑπουρὶῦ τνουὰ Ὀ0 σοηγογαᾷ ὈΥ͂ ὁ λυέι 
Ἰησοῦν Χριστόν ΟΥ̓ ΟΥ̓Θιι ὈΥ͂ ὃ λύει τὸν 
χριστόν. [ὦ β0618 ΠΙΚΟΙΥ ὑπαὺ {Π6 
γΘΥὉ τγὰ8 ὑγαηβίουγοά ἰὼ {}}19. οοπίοχὺ 
ἴγῸ ἢ) 80π160 ὑγρά δ οη}} βαγίηρ οὗἨ δύ 
ΦΌἢὴ ἴῃ νυ ΐοἢ 1 νὰ ΔΡΡ]Θα ἰο [3180 
ΓΘΔΟΠΟΥ͂Β, 810}} ἃ8. οἱ λύοντες τὸν χρισ- 
τὸν, ΟΥ̓ ΤΠ0 ἴκο, ΤῊ που 8 οἵ Ρο]γ- 
ΟΔΡΡ ψΏΪΟΝ. ἈΡΡΟΔΥ ΟἿΪΥ ἱπα!γοοῦγ, δηὰ 
γοὺ ΟΥ̓Δ ΪΪΥ, ἰο Τοῦ ὑ0 {0 ῬΏΓΑΒΟ 
ἴπ {110 ἘΠ 8016 ἱπαϊοαΐο ὑπᾶὺ δῦ Φοῃη 
ἀν ῖῦ ἀροὰ ὑπο ὑποαρ)ιὺ ἴῃ γαυΐουβ 
ἈΒΏΘΟΥΒ:; πᾶς γὰρ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ 1η- 

τὸν ἵν ΑΒ (Υ6) ΤὯ6 ΒΥΥ : 

“ ἐν σαρκὶ ἐληλυθύτα δὲ ΘΥΥΥ (140): οἵα. ΑΒ 

ἴο {1:6 ἀδη αὶ (βαο ἐΠαὐ 10 σομ οββοί 
ποῦ) ἃ5 ἀϊβυϊηρα θη οα ἔσομαι {Π6 ΒΙΠ1}}6 
ἴχοῦ οὗ ὑμθ ἤα]Παγὸ ἴο σοι ο88 (Ὁ οὐχ 
ὁμολογεῖ : Ὁ. 6 ὃς οὐκ ἔστιν). 

τὸν ᾽1.] ΟὐἸηρ. ἱ. 7 ποῦθ, ΕὉΥ {Π|Ὸ Ὧ86 
οὗἉ {}|18 8:}}}0}}6 τηδὴ πᾶ Π|0 οὗ ὑπὸ Ποτά 
ἴὴ ΒΔ 1]ΔΓ ΘΟΏΠΘΧΊΟΙΒ 800 Ἰλοιη, 11]. 26: 
(χ. 9:) 2 Οὐγ. χὶ, 4; Ερ]). ἵν. στ; ΡὮ]]. 
1..τοὸ ; ΠΟΌτ, 11, ο ποῦθ. Οὐιηρ. 2 ΟὟΥ, 
ἵν, τὸ ἢ, 

ἐκ τοῦ θερὺ οὐκ ἔ7 ΤΊιο ἀσηΐαὶ] οὗ 
{ϊὸ ΈΒΙΝ ΠΕ 5. ἢ Τοῦ {πὸ ἀθῃ18] 
οὗ {πὰῦὺ ν]ηῖο 5 οἰαγιοίογ ϑυϊσς οὗ 
ἅιο Ομγβθύα ἰαιθι, ὑπὸ ἴγαθ απίοη οἵ 
(οά «πὰ τὰ (οοῃρ. 11. 22 ἢ), ΒΥ 
{Π18. [ΙὈγὴϊ οὗ βίαϊοιηθηῦ (8 αἰδβύϊη- 
ρα δ οα ἔτονη 618 οἵ ὑπὸ ἀοΥ]}, οὐ ὑ}}6 
Ἰ|κο) δὺ Ζομη τιϑϑὺβ ὑΠ|0 ΒρΘοΐοιΒ 
ΟἸαἸἢ}5. οὗὁἨ {Π|ὸ [180 Ῥγορ οὐϑ : βαοῃ ἃ 
ΒΡ ῦ, νυ ΠΔΌΘΥΟΙ ΔΡΡΟΔΓΆΠΟΟΒ ΠΊΔΥ͂ Ὀ6, 
5 ποῦ οὗ 604. 

ΤῊΘ φηϊαρο ϑι5 γον 6 ἃ ΠΟΥ ΔΙῸ 
ποῦ 6 γ0 ἘΠΌΘΙἰονοΥβ. θαὺ ὑποδοὸ Ψ}0 
κΚιονίηρ ΟΠ βυ Δ ΟΥ̓ ΓἈΒ] 10. 1 1 ἃ 
Β 806 ΟΥἁὨ {ΠΟἿΤ ΟΥ̓Ή. 

Απρυϑίϊηθ (σι ἔ06.) τομιᾶγκα. οδᾶ- 
ΤΟΙ ΓΙ 50 ΟΠ ὑπωὐ {10 ἀοπία! οὗἁ {10 
Τπολγηίῖοι ἴα ἐἰο δῖσα οὗὁὨ ὑπ ἈΡΒΟΠΘΟ 
οὔ Ἰογο; Οαγθαα ΠΠππὶ Δα ἀπιχὶ ἃ ΟΥ- 
π6ῃ). Οι δη 18. ΘΥΡῸ ποὴ Ἰδοῦ ΟΔΓ]- 
ζαὔύδαι ποραὺ ΟΠ Υ]ΒΌ1}} 1} ΘΓ ὙΘΗΪἾΒΒ0. 
Λπὰ 80 πὸ ρΌΘ5 ὁἢ [0 ον Ργοῦ “ΒΟ ν᾽ 
οὗ {1Ππὸ ϑρ εἱὺ οὗὨἨ {Π10ὸ βοϊμϑιηλύο ; ΠῚΘ 
γοηΐὺ ΘΟ] ΠΡΌΓΟ, ὕα γΟὨ 8. ΒΟ οο, [0]8- 
ὙΠ ΌγΟ. ΥἹ8. ΠΟΘΙ γ ΟἸΥΪΒ0, (υ0- 
ποὺ πολ πορὰ8 ΟΠ γβύσμι 1 ΘΆΤΟ 
γοηΐβϑθ αυὶ αἀἰβγα) 18 οοΙοϑίαμπι [0] 
αυδηλ 1116 σοηστοραν! 

Τὸ ἴα οὗἩἉ Ἰπθογοβῦ ἴο ποίϊοο {0 ὑνο 
πθσαίνθ βίρηβ ΜΠ οι Βὺ Φο νη ρῖνοθ οὗ 

σοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθέναι ἀντί- τ ἐηρῦ' Ὀρίηρ οὗ αἀοα. [πῃ ο. 1, τὸ ἢ6 

χριστός ἐστι, καὶ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ τὸ 
μαρτύριον τοῦ σταυροῦ ἐκ τοῦ διαβόλου 
ἐστί (αα Ῥλήϊ. α. νἱὶ.). 

ὃ μὴ ὁμολογεῖ] 7116 86 οὗ μή τηλεῖζθ 

. ρι “΄“᾿ » 

αυϊίοϑ πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ 
φι φιε .“ -ἌΔ Δ 

ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ: ἸΟΓῸ πᾶν πνεῦμα ὁ 

μὴ ἁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ 

ἔστιν. [πῃ {Πι0 ολ86 οὗὨ πιθὰ ὑΠ|0 Ῥγοοῦ 
[Π6 Οαγδοῦον οὗ {110 Βρί δ προ Ιοαά δι οὗἉ {Π|0 ἀῦϑθποο οἵ {Π|9 αἰ γίπο Θοπμοχῖοι 

ἐἂνφμ 
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σι ,» ΔΆ. Α Ὁ 4 “ ’ εἴ ᾽ν 

ΤΟυΤΟ ΕὙσΤιν ΤΟ τΤοὺυ αντιχριστοῦ, ο αἀκηκοατε ΟΤι ερχέ- 
, ΄᾿ ΄“- ’ ᾽ 3 ᾽ 

ται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἠδη. 4 Ὑμεῖς 
4 ΄“-. “-- , λ ’ 4 ε 

ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστέ, τεκνία, καὶ νενικήκατε αύτους, ὃτι 

3 ὃ ἀκηκ.: ὅτι ἀκηκ. ὃδ. 

5 Ἰουηα ἴῃ {π6 ναηὺ οὗ δούϊγο τὶν ηὐο- 
ΟΥΒΏΘΒΒ: ἴῃ {116 σα56 οἵ βρ᾽γ8. 1ῃ {110 
ἴα] ]αγο ἴο οοηΐθδ8 6 [πολγπδβίυη. 
11.ὸ ὑνγο ὑοδίβ χοῦν σουγοϑροηα (0 
Ο6 δῃοίθοῦ ἴῃ ὑΠ6 ὑγ7 ΒΡ] 6 Γ 68. ἰὼ 
Μ οὶ ὉΠΟΥ͂ ΒΟΥΘΓΔΙΥ ὈοΙοησ, 1}10Ὸ 
οομοϑϑίοι οἵ ὑῃο Πηοαγμδὐϊοη ο ὈΟαΙΟ 
ἴῃ 1Π 6 τηυϑῦ ρτοάποο ὑπὸ οΟἰονῦ ἴοι 
τσ ὐοοῦβη 685 ν}ιῖς.}Δ ἤ(15 105 ΔΟΒο]αἴο 
πρ γ Ὁ] βαρρονῦ ἰμ {110 Ὀ6]οΥ 1π {}|0 
[πολυπα [0}}. 

καὶ τοῦτο... οἱ μιὶς ὁδὲ αηϊο]ιγ δέν 
γμοα ατιαὶδἐ 5 Ὑ., σ ο65ὲ ἐἰλμι5 απηξἰ- 
οἰρ δε «μοί αἰ, Ἰδ., “απο ἐλιῖ8 Μ]0]Ὸ 
119 πὑ 10) οἵὗὁἨ 1180, ἹΠΡΌΑΙΥ, ἐρὶτγὶ- 
πῶ} ΡῬΟΥΟΥΒ ἐδ «δ 8 τηδῃϊ!δϑία οι οὗ 
απ ἰἰολυγ δῖ, 4070} 60 (ὁ ποῦ ὅν) ψ6 μαῦὸ 
λἀθαγ'ἃ.... Τὴ ομλϊβϑίοι οἵ πνεῦμα ἰπ 
ὑπὸ φἱιγᾶβο τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ΊΥΟΒ 
στοαῦον Ὀγοδαθ. ᾧο ὑπὸ ὑμπουρ]ύ, 50 
ταῦ ὑῃ6 ΟΡ 5 Ἰποϊαἄο {Π|6 ἸΠΔῺΥ 
ΒΡ ΓΙ8, 6116 τΔῊΥ Γογοθ8, Μ ἶοἢν γόνοι! 
[π᾿ δούζοι οὗἩ δι ἢ 1Βῦ, 

τοῦ ἀντιχρίστου! 110 Βρ᾽ θα} ἴη- 
ἤμσθηοο 15 ποῦ ΟὨΪΥ͂ ΟΡ ΥΟΙΥ “ποῦ οἵ 
Οοά᾽: τ 18 ροϑιύινο Υ "οἵ δα ον βὺ), 

ἀκηκόατε) ΟΠ ΡΑΓΟ καθὼς ἠκούσατε 

1]. τι8, ΤΊ ἀἰβογοιοο 1) ὕθη80 Ρ]ΆΟΟϑ 
1Π|0 ὕνγο νυ} 08. ἴῃ ἃ ΒΟ ΘΝ αὺ (- 
ἴογοηῦ σοϊαύϊοῃ ὑ0 ὑ ΠΙΘΆΥΟΥΒ. ΕῸΣ 
{π0 ρογίθοῦ 800 6. 1. 1, 3, δ; ἴογ {Π0 
δογίδί, 11, 7, χ8, 24, 11. 11; 2 Φόμη 6. 

ἔρχεται] ΤἼΟ βὰ}16 ΜΟΥ 18 πβοὰ οὗ 
[ῃ6 δαγρηὺ οὗἩ {Π|6 Ῥόονοῦ οὗ 6Υ]] ἃ5 οἵ 
{πὸ ἀἀγοηῦ οὗ ὑπο 1,ογά. Οὐοιηρ. 11. 18 ; 
γ. 6, ποίθ68. 

καὶ νῦν...ἤδη] οἱ πῆς 7χηι Ὗ.. απὰ 
ποιῦ... αἰγοαάψ. ἘουΥύ]ο ροβὶθϊοη οὗ ἤδη 
866 ΦοΙη 1χ. 27 (μοὐ ἷν. 35). ἽἼ16 ὑγο- 
Ρἰιθου δὰ Τουμα [ὈΪΔΙ πιθοῦ Ὀεΐογθ {{|0 
ΟἸἰαγοῖ μαᾷ Ἰοοϊοα 1ῸΓ 10. 

3, 716 ἰδϑὲ πηλόν {69 ἔῃ ἐλ γ6- 
οοσηίξίοῃ, φίδι Τγμ (4--- 6). 

4--6. [ἢ {πὸ γούβοβ ψ οι ργθοθάθ 
(2, 3) δ0ὺ Φοδῃ ᾿ιὰἃ8 οοπδίἀογοά {110 

(ΘΔ 0 1 Οὐ ΒΡΡΙ8 5. {110 (οϑὺ οὗἉἨ ὑπο 
ομαγιοίοῦ, 6 ΠΟ ΓΟΘΆΓΡΟΝ ὕπο 80- 
7θοῦ ἔγοῦλ Ὡποῦμθ. ροϊηὺ οὗἨ νἱϑὺγ διαὶ 
ΘΟΠΒΙ ἀοΥ5 ὑμο ὑοιοιίμρ οὗ Βρ᾽υἹ08 ἃ8 {80 
ὑοϑῦ οὗἉ ΠΊΟΉ. 

4. ὑμεῖς] γι ἃ8 οοῃύγαδίο( χὰ] 
ὑ6 νου]; ψοῦς ΝΟ ΔΥΘ 11 ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΙ 
οἵ 50 1γπὰ} οὐ ἀονγ 08. ΟΡ. 11. 20 
κιὶ ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε, 1Ϊ. 24, 27. 

ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστέ] Οομρ. Λααΐί- 
Ἐομ ἃ] Νοῖο οἱ 11]. 1. 
ΤῸ ΠΟΆΓΟΥΒ Οἵ δύ «οἷνὴ μᾶνο {πεῦ 

αἀϊνίμο οοππδχίοι ψ]οΐ {16 [186 
ΒΌΪ 15 ᾶνοὸ ποῦ (ὃ. 3 ἐκ τοῦ θ. οὐκ ἔ.). 

τεκνία] 6, 11. 18, 1116 ΠΟΥ. 1 
ΟἸινῖϑῦ. βρθῶκϑ ρα. Τ]6 δάάγονν 
"Βοϊονοα᾽ ᾿'ὰ8. Ὀ60ι) υϑοά ὑ]60. 1 {110 
᾿ηὐσγνὰϊ (111. 21. ἰν. 1). 

νενικήκατε αὐτούς) οἱοϊδίϊς οίην Υ., 
605 Ε΄, το οὐογοοτηθ {μ6ηπ. 1Ἴιο ΡοῚ- 
Β0Π Δ] ΓΟΪΌΓΘΠΟΟ σΚΌΟΘΒ ὈδΟὶς [ο ν, 1 {Ψευ- 
δοπροφῆται). 1ὸ ᾿ἸπὐοΥν μἶ" γΟΥΒΟ ΣΝ 
ΤΟ βυγαοῦ ΠΥ ῬαγΟ οὗλοι], ὑ]005}} 
ΠΟΥ σομύμϊῃ ὑπὸ χαϊίηρ οὖ οὗὨ ὕ}ιὸ 
ΒΟΟΌΙΟΙ. 

ΤΊιο ἴαΪβο πῃ γ 8, ]ο580. ομδγδοῦθυ- 
Ἰ5| 1. 8 πον θοοη ἀοῇποα, ἡδὺ μᾶγο 
{Π|01 ΟΥ̓ΡᾺ 58 ὑβγοιο] ἡ Ποὴλ ἐο ΒρΘδ ; 
ἃ ΟΡ Ιβυϊλ 8 ἡγαϑὺ ὰΡῸ ΨΥ ρα ϊηδὺ 
1π6 ἢ. [Ιῃ {}]18 σομ τοῦ {6 νἱσίαθ οἵ 
(Ποῖ Μαβίου᾽ Β ΥἹοίΟΥΥ (9 ἢ χΥυϊ. 33) 
ἷβ σταηΐοα ἴο μοῦ, ΤΠΟΥ ᾶνθ [0 
αἰαῖ {110 ἔγι8. οὗ ἃ ὑπ αρ ἢ ΜΟΙ 
ἰνὰ8. θ6θι ΔΙΓΟΔΑ͂Υ ρα]ποα, 
Οὐ}. 1ἷ,. 12 (νενικήκατε) πούθ, 
ΤῈ6 Ὁπουρῆς οὗὨ ἃ βρί για! οομῆϊοῦ 

15. ἀογνοϊοροα ἴῃ Ερ]). Υἱ. 12 Εἴ, 
ὅτι...7] Ἴ1ιὸ στουμα δια {}16 Ἀ558- 

800 οἵὗἁ [0 Υἱούογνγ οὗ ΟἸΥἰβυϊαβ Ἰΐὸ ἴῃ 
{Π6 ΓΌΜΟΥ ὈΥ͂ ΨΥ] οἷν ὉΠΟΥ͂ ἀγὸ 1θθρὶγοά 
(ο, 111. 24). ΤΟ βίγοησὺ οὗἨ πηθῃ 18 

ΡΙΟμΡΟΡ οηοὰ ἰοὸ {Π6 υἱίαὶ ἔοσοο οἵ 
ὙΠ 10} ἘΠΘῪ ἀγ6 Π6 ΟΥ̓ΡΆΠΒ. 

Ῥιοϊϑἐῖ5 θμηι, ἱπααὶῦ., ϑ'΄Θα ἀπᾺ0 νἱ- 
οογαυ ἢ Νυπαιυϊὰ ᾿ἰρ τὶ υἱγύαῦο ἃι- 
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μειζων ἐστίν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κοσμῳ" "αὐτοὶ ἐκ τοῦ 
’ ᾽ ’ Α ΄σ 3 ων .- 

κοσμουν εἰσίν" δια τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμον λαλοῦσιν καὶ 
, ι. 3 - 3 ᾿ 

ὁ κοσμος αὐτών ἀκουει. 

υἱΥ11 1 Νὸη αὐΐψιο. Ταρσοῦ ΡΟ σία 8, 
αἀϊοαῦ '056 «ο]Δη 68; μορίαν ὨΑ)ΟΥ" 
ὁ8ὲ χιῖ ἐηι τοῦὲβ θεὲ... (Βοά0). 50 Λυ- 
ΒΌΒΌΠΟ ; ...4ἋἥὉἢ ἀπα ΚΓοϊϑέϊδ οτἱσὶῦ 
ολραὺ, ΟΥΡ]ῦ σον  Θι, Δι ἀγὶ 56. να]. 
ΝΟΙῚ ὑθ Θχύρ!!οῦθ: υἱάθ αυ}5 ἴῃ ἴθ 
γἱοΙῦ, 

μείζων] σγοαίογ, Ὧδθο 1ϊ, 20. 
ὁ ἐν ὑμῖν] χμὶ ἐπι τοῦϊς οδὲ Υ͂,, Ὺ6 

ἐλαΐ ἐξ ἴῃ) γοῖε, υἰναῦ 5. 1 {Π|ὸ ΟΠ υἸβυϊλη 
βοοϊοίγ. ΤῸ αγο  ρΡΡΟΘΔΡΒ ἴο Ρὸ 
δού ΟΥ̓ΘΡ ἀραϊηϑὺ (16 νον]; 80. {πὰὺ 
Ἰογο δ 6 ὑπουρσὶῦ 18. οὗἨ (Π|ὸ Ὀοάγ, ἀπά 
ποῦ (ἃ5. 1ῃ 111. 24) οὗ πὸ ἱπάϊνιἀπ8]. 
Ἴιο 1)}ινίη9 Ῥϑυβοι 18 ππἀοβηοά, ὍΥο 
{1 παύηγγ οὔ αοά ἰὼ ΟἸγ]180. 
ΟομΡ. «011 νὶ. κσό, χίν, 20, χυύ, 4 ἴ,, 
ΧΥΙΙ, 23, 26, ΗἸΒΟνἤΘγο ἦ ὑπὸ νογὰ οὗ 
(ὐοά᾽ (ο. 11, 14), 6 ππούϊοῃ τοσεοὶγρά 
[ΡΟ ΠΠἸηχ᾽ (1]. 27}, “ΠΠῚ5 βοοὰ ̓  (Π]. 9) 
5 βαϊὰ ἴο “ΔὈΙ(ΔΟ᾽ ἴῃ ΠΟ] ΙΟΝΟΥΆ, ΔΒ ΠΙΟΤῸ 
116 801} 15 ἴῃ ὑδοι. ἕο ποΐο οὴ τ. 
Ι5. δέ ῬλῺ] ΘΧΡΥΘΒΒΟΒ 0 5,120 
που ρ ὗ ἴῃ το ίΐοι (0 ὑπο ᾿πα νά} : 
(Δι. ἰΐ. 20. 

ὁ ἐν τῷ κόσμῳ) δ6...τοογίᾧ, Ἴιὸ 
ἸΏΔΌΥ [αἶπῸ ΒΡ 15. ΓΟρΡΓΘΒΟ τ ΟΠ0. ΡῸ}- 
ΒΟ Δ] ΡΟΜΘΙ οἵ [Ἀ]ΒΘΗ οι, ὁ“ ὑ}ὸ ΡΥ πῸθ 
Οὗ {πὸ μουν] (Φοίχη χ]Ϊ, 31, χὶν, 30), 
1)ὸ ἀ6ν}} ψ]οϑο “ΟΠ ασθι’ 16 Μ]οϊκοα 
ΨῸ (11. 10). ΤΏΟ νου] ὀσσαρίοϑ δὶ 
γοραγαὰ ὕο ΐπι ὑΠ0 βᾶ1η0 ὑν Ὁ]. μοβὶ- 
ὅθ ὙΠ] οἷν ΟἸΥ ἰϑυ1}5 ΟΟΟΌΡΥ ὙὐὉ} τὸ- 
σαγαὰ ο οὐ : “ὑπὸ νου]ὰ Ἰ1οῖ} ᾿ὰ ὑἰϊὸ 
ΜἹοΟκοα πο’ (6. γ. 19) μα πὸ “18. ἰὴ 
ὑπ0 μου], ΤῊΘ παῦαγΆ] Ορμοβὶζο ἴο 
“ἢ γὙοι,᾽ ὑαϊζοη ῬΘΥΒΟΏΔΙΪΥ, νου ἃ μᾶνο 
Ὀόθα ἐπ {μπϑμχ᾽; θαὺ δύ Φ011} νυ ϑι1ὸ5 ἰὼ 
ΜΘ πα {Π|080 {4180 ῬυΌ ΠΟὐΒ ἈΓῸ 
ΤΟΟΥΘδθη νου οἵ 1.6 ψνογὰ, Τ1}1ὸ 
ΘΟΛ οὔ, ἃ5 88. σοὶ βιϊὰ ἀρογοὸ, ἰϑ 
γοραγαθα βοοία νυ, 
Οομρ. Ερη. 1 2. 
5. αὐτοί... ἑροὶ Υ., ἐλόν, ἘΝ}6 3186 

Ῥτορ οίβ, ὑπγοαρὰ θὰ {ῃ9. ἔμϊβο 
ΒΌΙΡ 5. ἩΓΟΥΪΚ. 

ΤΊιο ποῆι. ρῖ, αὐτοί, ΜὨϊΟΝ, οὐσανβ 

6 - ζω 2 ὩΣ ὌΝ. ΄ ε ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμέν" ὁ 

ἨΘΙῸ ΟὨΪΥ ἰδ ὑπὸ ᾿ΙΒ0}05, ΘΠ 5.509 
{Π6 οοπύγαβὺ. ΟΠ. «}Δ1Π685 1]. 6,7: 
ΠΟΥ, χα. 17; [αἰκὸ χὶ, 48. ὅῆο6 ὁ. ἢ, 
25. Πποίο, 

ἐκ τ. κ. εἰσίν] Ὧ6 τημαο βμηξ Υ͂., 

ΟΥ̓ Γ ἐδ ἐρογία ἀνὰ ηοῦ ΒΠΏΡΙΥ 47 116 
οαγ (δ οῖνη 111. 21), ΤῊΟ ὁ ον ]ι᾽ οχ- 
γΓΌΒΒΟΒ. {Π|0 ΠΟΟΟΒΒΑΥΎ [1 Π}1 0 0108 Οἵ 
806 ρῬγοθοηῦ ογάθυ : ὑΠ0 “που]ὰ᾽ ὑπὸ 
ΠΟΥ] ΟΠ ΟὐΟΥ ΙΒ. 165. ΟΥὮἨἁ ὑ}0 ΟΥ̓ ΘΥ, τ 
βοραγαοα πο Οὐ. ΕὉΥ {110 ΡἢγΆ90 
ΘΟΙΡΔΓΟ Οἱ 11. 16; “01 χΥ. 10, ΧΥΪ]. 
14, 16 δῃᾷ ὕππὰ ουσαῦο λγθγαβο 00 ὈῸ 
οἵ {}}18 νου]: Φολ ὙἹ11.. 2.3. ΧΎ]. 26, 

διὰ τοῦτο] Ἰάσο Υ., 70} ἐδιῖν γοαϑοΊ,. 
ΤΊΙο παγδοίου οὗ ὑΠοὴν Βροοοὶ ἃ {80 
Οἰαγδοῦοῦ οὗ ὑπο ὶν ΠΟΆΓΟΥΒ ἃτῸ αοἰθυ- 
"ἱη6 1 ὈΥ̓͂ {Ποῖ οὐσὴ οπαγδοίου, 1} 
ΟΣ ὧδ ὁ οὗἩ {Π0 ΜΟΥ] Δ᾽ ΔΏΒΜΘΥ ἴο ὁ {110 
νον] ἃ ἴῃ ὑΠ0 ΟΥ̓ΔΟΥ Οὗ 06 ΟΥ̓ ἸΠΔ] : “ἐἱ 
ἐδ Οὗ ἐΠ,6 τρογία ἐμαν δρθαΐ, απο ἐλι6 
τοογί μοαγοίδ, ἰμθηι. 

ΒῸΓ ὑΠ6 {πη 6 0] τϑρου θη οὗὨ κι] 16 
ΜΟΥ 8560 Ψο 1 111. 17,31; 2 Μίδοο, 
ὙΠ ΠΟΤ. 

ἀκούει] ΟὐΙΏΡ. «[ο]1 Χν. 10. 
6. ἡμεῖς ἐκ τ. θ. ἐ. 1τὸ αγὸ Οὗ Θά. 

Τὸ ἀροϑί]ο Ἰ8. βρόκοι οὗ ΟἸ νυν 
᾿ΙΘΑΥΟΥΒ (Ὁ. 4 ὑμεῖς ἐκ τ. θ. ἐν}: ἴθ ΠΟῚΝ 
ΒΡΟΔΚΒ οὗ ΟΠ ΥἸϑύϊαιι ὑολο ον. [ἢ ὁμο}} 
ολ80 ᾿ἰν]ηρ ἀδροπάοηοο προη ἀοα γτὺ- 
ἀπιοο5 105. 1[}} οὔοοί, ΤΊιο μοΆΡῸΥ αἰ8- 
ΘΟΥῚΒ {1.0 ὑτὰ Ἰποβϑαρο, 700 θοῦ 
ἀἰβοονοῦδ {πο ἔσαο ἀϊβοῖ μία. Απὰ {ἰ5 
ΘΟΠΟΌΣΥΘΠΟΘ οὗ ΟΧΡΘΙΘΠΟΟ ὈΡΙῚ ΡΒ ἔγοδ]} 
ΘΒΌΡΔΠΟΟ δηἰ ἀρορον Κηον] ΘΟ, 

Τηο οργροϑιὑίοη οὗ ἡμεῖς ἴο ὑμεῖς διὰ 
{Π0Ὸ τ150 οἵ ἀκούει 5ονν ὑπαὺ δύ 20]. 15 
ποῦ 5.008 Κρ ΠΟΥ οὗὨ ΟΠ γἸβύϊ 5 σ680- 
ΤΆ]Υ Ὀαῦ οὗὨ ὉΠ080 ΜΠ] 086 ΟΡ 1ὐ 15. ὅο 
αὐ] {Ἰιὸ ἀἰνίηο ὨγΟΘΕΔΡΌ. 

Ἴ1ιὸ ἀοβουγϊρίϊου οὗ ἴπ9 ἔσο ΓΟΔΟΠΟΥΝ 
ἷθ ποῦ ΘΧΔΟ ΠΥ Ῥαλ}16] 1} ὑπαῦ οἵἉ {116 
[186 ὑοδο ον. [10 15. ποὺ αἰγοοῦ Υ Βα 1 
Οὔ {πο80 ἐΠπαῦ ΚΕΠΟΥ βρθαῖ οὗ ἀοαἀ᾽ 06- 
ολτι80 {110 οΟποΙαϑίουῃ. ἀο68 ποῦ δηλ 
οἵ Ὀοΐπσ ρὰῦ ἰπ ὕ|0 5810 ἴοῦπι 88 ἰιν 
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γινώσκων τὸν θεὸν ἀκουει ἡμῶν, ὃς οὐκ ἐστιν ἐκ τοῦ 
ΞΣ ’ ΄Ὰ 4 ἤ [4 4 “- 

θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα 
“" 7 Α Ἁ ΄“- ΄σ“ “» 

τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλανης. 

6 ὃς οὐκ.. ἡμῶν : οΥὰ, Α. 

ὑπ60 ΤΓΟΥΠΟΥ οα860 (“ ΠΟΥ βροαὶς οὗὨ {10 
νον] ἀηα {Π| Ὸ νου ἃ Ποαγοί! 67). 
111ὸ ψουἹὰ Ἰἰβίοηϑ (0 ὕΠ086 Μ].0 6Χχ- 
ῬΓΘΒΒ (8 οὐσῃ ὑποιρὶίπ; ὑμο ΟἸγἸβυϊη 
᾿Ἰἰβίθηβ ὑο ὑποβο ν]ὸ ὑσϑοῖν Ὠΐπὶ ΠΊΟΥΘ 
οὗ ἀοἄ, πὸν ὑποιρ] 5 ψ ΐο ἢ0 ὨΊΑΪΚΟΒ 
18. οὐη. Τ|λ8. ὑπο ἀὐραπιθηῦ ΜΠ 10] 
ἴ {116 ΓὈΓΠΊΙΟΥ οἰλι86 1108. ᾿ῃ ἐΒροαΚ οὗ 
ὑπὸ νου], ἴῃ {}}18. οἴλιιϑο 1165. 1 ὁ ἢ 6 
ὑπαὺ μονψοῦϊ οἄ. 1ἼΠιὸ τολαά ποῖ ἴο 
ἰοῦ ΒΡΓηΡ 5. ἢ ἃ Πἰνίησ, στονίηρ, 
Κηον]οᾶρο, 10}. ὑνο]οο 08. ἀπ ἃΡ- 
ῬΙΟΡΓΙαἴον ὑπὸ ἐγ}. 

Οὐμρ. 011} ν1}}. 47. 
ὁ γινώσκων τ. θ.] ψμὶ ποσὶξ 7) 6ιηγ), 

Υ. λα τμαὶ μποιοοί, ασοα. ἼΠιὸ Τιδῦϊῃ 
δὰ Πρ] 151. το ἀουηρδ Ὀούδ [Δ}} ἰο 
ΘΧΡΙΌΒΒ ὑἰὺ ἴογοθ οἵ {1|ὸ οτἱσίηδὶ 
Ῥἤγαβθ ἘΠ} 10 }} ἀοβοῦθο8. ἃ Καον]οάρο 
ΔΡΡΓΟΙΘΠἀοα ἃ8. Ῥγορτοβεῖνο πα ποὺ 
σοι ]οὗς, ἃ Κηον]οασῸ ΨΥ Ἐ]Ὸ} ΔΗΒΊΨΟΥΒ 
[0 {ῃ6 ῬγΟΘΟθΒ605 οὗ ΠἴΠὸ, ΟὈΠρ. Ὁ. 7, 
γ. 20; Φ0Ἀ}η ΧΥΪ,. 3. Οὐπηὐγαϑῦ 11. 3 ἔν 
12 ἵν, 111..1. 

5.0 δ0 Ῥαὶὶ ΒροΆκΒ οὗἁἨ {10 ο4}}} οὗ 
αοα 8ἃ8 σοπύϊηθοιβ, 1 ΤΊ1658. Υ. 24. 
Οοιρ. 1}. Π]. 12 1ἢ 

δύ «Φοἤ ἈΡΡΟΔΓΒ ὕ0 ΟἸἸΟΟ50 {118 ῃγοϑὺ 
ΟΣΧΡΓΌΒΒΙΥΘ ΡΠ Γ86 1 Ρΐαοο οὗὨ 0Π10 ΠΙΟΥΘ 
ΘΠ γα] ὁη6 “6 ὑΠπαὖ ἰ6 οὗ ἀοἀ᾽ ἴῃ 
ΟΥ̓ΟΥ ἴο 1ΠΠδύγαῦθ {1160 ροβι οη. οὗὨ {}16 
ὕγιιο αἰδοῖ ρ]9 ἃ9 ὁπ ψἢιῸ 18 ΟΥ̓ΟΥ δὰ- 
γὰποίηρ ἴῃ ὑπ6 Κπον]θαρθ οὗ ἀοἀ, δηὰ 
ὙΠ086 ΒΟΨῸΥ οὗ Ποαγίηρ ἃ ἸοΑΓΠΐ Πρ; 
8 σίνοιυ ὈΥ {1.18 αὐὐϊύμαάα οὗὨἨ {ΔΙΟῈ] 
ΘΧΡΟΟΔΙΟΥ. 

ἥο ἰὖ 15 (αὐ ΜΠ Θη ἢ6 ῬΆΒ86 5. ἴο ἐ}10 
ποραύνο δἰ 1ὺ 18 8 ΕΠ ὕο ΒΥ “}}6 
ἐπαὺ 18 ποὺ οὗ ἀοα᾽ ν2ιφἰουῦ Ὀγποίηρ 
ἰηο ῬΥΟΠΆΪΠΟΠΟΘ {0 ΒρΘΟΙαΪ ΘΗΘΓΡΎ 
Μοὶ ἤονθ ἴγοπι ὑΠ18 αἰνίπθ ἀ6- 
Ρομάρποοθ ἴῃ τοραγὰ ὅο {μ6 [ὉΠ|6Γ 6χ- 
Ῥοβίυἱοη οὗἉ {6 (ἀοβροϊ. 
ΤΊ οομ γαδὺ ΜΠ} οἷν 18 αν Ἰκο ἤΘΥΘ 

μούπϑοι ᾿ΐηλ “ἰπαὺ ἀηοιεοίς, ασοἄ᾽ ἀμὰ 

ἐκ τούτου ΝΒ ΕΥΥΥ : ἐν τούτῳ Α γᾷ Τὴ6 {Π0, 

{πὸ τἸηϑὴ ἐψη0 ἐθ ηοΐ 0.77 αοὐ ᾽ 18 ρίνοι 
ὉΠῸῸΡ ἃ ἘΠ ΟΥ ΑἸ ογομῦ [ΟΤ ἰπ Ὁ. 7 
ὙΠ ΟΥῸ 1 15 Βαϊ “ὸ ὑπὰῦὺ Ἰονοῦμ λαίῃ 
ὕοον δογη, 0 αοα απὰ λοισοίς, α οὐ," 
ψ}Π]ο “ὸ ὑπᾶὺ Ἰονϑῦλδ πυῦ ζηθιο πιοί 
συά: 

οὐκ ἀκούει] ΟὐπΡ. Φοι χὶν, 17 
ποίο. 

ἐκ τούτου] ἐπ λοο Υ΄., μογονῃ, ΚΖ ΟΊΝ 
ἡ ὼ5. ἼΠο ρῆγαβο ἀθ08 ποῦ ΟΟΟῸΣ ἈσᾺΪη 
 ὑΐο ρίϑῦ]ο ἃ πνϑὺ Ὀὸ α18- 
{Πα 8116 ἔχοι ὑπ ΘΟΙΠΙΟη ἐν τούτῳ 
(8.6 ὁ, 11. 3 ποίο), 10 8 Τοαμα ὑμνῖοθ 1Ν 
{}1ὸ (ἀο8ρ0}] πιαγκίησ᾽ ἃ ΟΠ ΟΧΊΟΙ, ῬΑΥΪΥ 
᾿ἰδύου θα] ἃηἃ ῬΆΥΡΙΥ τηοτὰ} (ν]. 60, 
ΧΙΧχ. 12), Ἔν τούτῳ 5008. 0 ποίο ἃ 
[μοῦ ν]ιίοῖι 15. ἃ ἀἰγοοῦ πα Ιοα 0. 1 
0561 οὔ ὑπαῦὺ ΠΟ}. ΒΒ. Ρογοοῖνθα : ἐκ 
τούτου διισροθῦβ ΒΟ {ΡΓΠΟΥ ὈΥΓΟΘΘΒΗ 
ν ψ]ΐοῖι {Π|ὸ οΟμο] αβίοι 15. ΟὈὐαϊηθῇ. 
11ὸ σοπηβίἀογαθΐοη. οὗ ὑΐὸ ροπογα] 
οἰαγαούον οὗ ὑΠ086 ψ|Ὸ γοοοῖνο τ 
οὔἩ ὑποβο ν]ὸ τοσοῦ ὑπὸ ὨγΟΒδαρΘ, ἀπ 
ἀραΐη ΟὗἩἨ {1|ὸ ὑθδο!ην Μ]]10] 15. ΤῸὸ- 
οοἰνοά ἀπά το]οοίοά ὮὉΥ ὑΠ086 Μ]}0Ὸ ἃγΘ 
οἰ] ἄγοι οὗ (ἀοὰ, Ἰολακ ὑὸ ἃ [ἈΠΟῪ ἃ 15- 
οογηιμθηὺ οὗ ὑπὸ Βρὶεὺ οὗ ὑπο ΤΥ] 
δηα οὗ {πῸ Βρ  Υἱὺ οὗἁ ὑΠ10 ΟΡ ΟΒΙ ΠΡ ΟΥΓΟΥ. 
11ὸ ῬΟΜΟΡ [0 ΤΟΟΟρΉΪδο Δ) δοοορύ 
ἴμο ον οχ θιοὰ. οὗ ὑπὸ ΤΥ] 
πλαϑὺ σοη16 ἔγοι ὑΐο ρὶγιῦ οὗἩ ΤΥ: 
{πὸ το͵οούίοη οὗ ὑπ ΤΥ τ να ]5 {6 
νου ϊείηρ; οὗ {πὸ Βρϊγιῦ ΟΥὗὨ ΘΥΓΟΥ, 

γινώσκομεν] σογηοϑοΐϊηιμα. Υ,, τ06 
ἤριοιο, γϑοορηἶδθ6, Ῥ6γ σθῖθ6. Τ}χ}8 ρονγοῦ 
οὗ γϑοορῃιίοι θΟΙοΏ 8 ὕο 811 ὈΘ]ΘνοΥβ. 
10 ἴθ. ποῦ Ἰἰηιϊοὰ ὕο ὑθδο!οῦβ ὈΥ Δὴ 
ΘΙ ΡΒΔΕΟ ῬΥΟ ΘΟ ἃ8 ὈΘίΟΤΘ ; Ὀυὺ 6ὁΧχ- 
ῬΥΘΕΒ08. ϑιαῦ 18. Ἰοαγηῦ ἴῃ αἰβογθηΐ 
ὙΓΆΥΒ ΟΥ̓ ΠΟΔΙΌΓΒ ἃ ὑΘΔΟΠΟΥΒ. 

τὸ πν. τῆς ἀλ.] 9γρ͵γίἑμην υογὶαίἶ8 
Υγ. ἐτ6 ϑρίγιε ῳῇ Τυι ἢ. Οομηρ. ΦοΒη 
χὶν. 17 δούο 1 Οὐγ. "ἰ. 12 ΝΣ, 

τὸ πν. τῆς πλάνης] δρ᾽γἱἐ μην, ΟΥΥΟΥ8 
γ. ἐλ6 8βρὶγὲξ " ΟΥΎΟΥ. ΤῊΘ ῬΏΓΑΒΘ 18 
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7᾽ λγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ιἱ ἀγάπη ἐκ 

ὑπΐαὰθ ἴῃ ὑπο Ν, Τ. Οομηρ. 1 ον. ἰ]. 
12 τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου. ἴ Τίπι. ἱν. 1 
πνεύμασι πλάνοις. ἴῃ σοπίγαϑῦ ἴο ἡ 
ἀληθεία “6 Τυα μ᾽ βία! ἡ πλάνη 
(ἔρ!ι. ἱν. 14) 1ὸ ουγον, ἴῃ ψ] ἢ 110 
ὀοποοσηύγαὐοεὶ 0 ΠΡ Οὗ ἃ}} τη 1014 
ΟΥΤΟΥΒ. ΟὈΙΏΡΑΥΟ τὸ ψεῦδος 2 1 Π658, 
1. ἀ1; Ἰλομ. 1. 25, ὑρὶ). 'γ. 24 ὦ; 
Φοἷνη ὙΠ. 44. 

Ο. ΤῊΝ ΟΠΒΙΒΤΊΑΝ [ΠΡΕ: 

ΨΙΟΤΟΒΥ Οἱ" ΕἌΙΤΗ. 

(ῖν. 7-τνὶ 21.) 

ΤΠΠ0, 

ΤΊιΘ οομπβίἀογα ϊοη οὗ Δηὐίο τ δ 8 
πα οἵ {116 ϑρὶτἱῦ οὗἨ Δ τἶδὺ πὰ 
ΟΙΤΟΥ 5 ΠΟῪ ΟΥΘΥ, “πα δέ 201] ἸΔΥΒ 
ΟΡ ὑΠ6 {Ὡ]η688 οὗ ὑπὸ ΟἸ εϊδ 
πἴο. Τὴ ἀοίμηρ' {Π||8 πὸ φακοῦ ἃ} ἴῃ ἃ 
ἸΟ σοῃποχίοῃ. ἐμποῦν θα ψ  1οἱν ἢ 
ἰιλ8 θοίοτο ὑοπο! θα προμ, ἀμ σΊΟᾺ ΒΒ 
1Π6ηὶ ἴῃ τοϊυΐοι ἰὼ ὑννὸ ἤμπα] τογοὶὰ- 
τοῃ Οοὐ ἐς ἰοδὸ (ἰν. 8, 16). 
Τὸ 1016 εἰνίϑίοη οὗ {Π|ὸ Τρ Β01Ὸ 

ΒΟΟΙῺΒ. 0 [ἃ}} πιοοῦ μααγα γ ἰηΐο 
ὑπ γο0 Βοοϊ 5: 

Ι, Τὴ ΚΡΙΚΙΤ ΟΡ ὙΠῈ: ΟΠΒΙΒΤΙΑΝ 

ΠἸΊΔΡΕ; (ἸΟΡ ΑΝΡ [ΟΥΕ. 

(ἀν. 7--21.) 

11. Τπῃ Ῥονεπ ΟΕ τπὲ ΟἸΒΙΒΤΊΑΝ 
ζθμ: ΤῊΝ ΥΙΟΤΟΚΥ ΑΝΡ ΜΥΓΕΝΕΒΒ 
ΟΡ ΚΑΤΤΗ. 

(ν. 1---12.) 

Π|, Τ πῃ ΑΟΤΙΥΙΤΥ ΑΝῸ ΟΟΝΡΙΡΕΝΟΝ 

ΟΡ ΤῈ ΟἸΠΠΙΙΤΙΑΝ [1ῈῈ: ἰὑρι- 
ΤΟΟΌᾺ, 

(ν. 12---2 1.) 

ΙΪ, ΤῊΝ ΞΡΙΠΙΤ ΟΕ ΤῊΒ ΟἾΠΙΘΤΙΑΝ 
ἴχρῃ : 601» ΑΝ Πονὰ (ἶν. 7--τ21). 

Τ|ν9 Βοοῦϊοη ἀρὰ]. μὲ Βασοοββίοιι 
Δ 17 

1. ΖΤῆσ ργοιια φΓϊοῦθ (7--- το). 

2. 7,6 φῳΓ ἰοῦθ 
(11--τό α), 

Ἷ Τὴ6 αοἰϊοϊΐμ ῳῇ ἴουο (τό ὃ--- 
21). 

ἐηϑρίγαϊίοη 

ἴὰ ὑπὸ ἤγϑὺ ραγαρτγαρὶ {16 δι ]οοῦ 
8. Γορ γα θα πη ]γ τΌηὶ 18 ἀρϑυγαοῦ, 
ἀΠ ἃ ἢν 116 βοοοπα πλαΐ]γ ἔγοιὰ 108 
ῬΟΙΒΟΠῚΙ δἰάο: ἴθ {Π0 ὑπιγὰ Ὁ 18 
ἰγολύοα ἴῃ τοϊαῦΐοι ὑο Δοῦϊο!ι. 

Ι. 766 σγομηα οὗ ἰοῦ (7---- 10). 

Τ6 ΟἸιυϊβυϊδ οί 1ιᾶ8. ὈόΘὴ 
δον ἤο "Ὸ οἸοαι Υ ἀἰθεϊρηβηρα 
ἴγοιν {ὺ νου], ὁνθ θὴ ἀΐοὸ μου] 
ΟὈὐαΐη8 ὑπὸ δα ρρονῦ οὗ βρ᾽ για] ρον- 
ογθ, δύ Δοίμ. ὉΠΘΥΟΙΌΤΟ ῬΆΒΒΟΘ. οἢ. [0 
ΘΟΙΜΙ]ον ὑπ πρὶ τὺ οἵ ὑΠὸ ΟἸιτϊ ϑυϊλη 
16 8. βοὴ ἐπ ἅἸιὸ (Ἰιυϑυδη Βοαγ. 
18. ρὶγῦ 15. ἴον, ἅΠὸ ῬυοβθηοΘ. οὗ 
ὙΠ ]Οἢ} 18 66 Ῥγοοῦ οἵ αἀἰνίπο ΟΏΒΠΙΡ, 
βορίηρ ὑπ ὺ Οοα 15. ἴονο (δρ.. 7, 8); 
Ὡηα ἴῃ {πὸ Τηολγηλῦϊο Μ)͵ὸ ᾿ᾶνο βοῦ 
θοΐόγο 8 00 Δ Γοϑύμ το) (δ. 9) 
μὰ ὑΠπ0 ορβοηοο οἵ Ἰονὸ (δ. 10). 

΄; πο ὑγλμδιοη. οἵ ὑμουσθῦ ἃρ- 
ΡΟΔΓΒ (0 ᾿ἰο ἴῃ ὑπὸ Πηρ] 10 ΟΠ οἴ ον 
οὔ Ἰῦνϑ ἃ8. ἃ πιο! ὑοϑὺ οἵ Κπον]οιίσο. 
Το ὑνοίοϊα οὐ πα πηθηῦ οὗ {Ἀ{0]} 
δὰ ον 18 ΘβΒο δ] }}Υ οὐἱο σομμηλεπηκἰ- 
πιοπί (1. 23). Γονὸ ἴῃ {0 ΤΟρΊοη 
οὗἉ δοίϊοι ΘΟΥΤΟΒΡΟΙ ΔΚ ὕυ {116 ΘΟ ΟΒΒΙΟῺὴ 
οὔ πὸ [ποιγηαθοι πἰ ὅΠὸ τορσίοι οὗ 
{Πποαρ!ῦ, Το ΟΠ γδύϊ. βριγῦ ὉΠ 0 ἢ 
5. γγογοα ὈΥ͂ ἰόν. 

ἀγαπητοί! ΤΊιο {016 ἀηὰ ὑπὸ οἰαγτο 
5ὸ τορούμον. Μο0 οὗν, 11.. 7 ποία. 

ΤΠΟ {1016 ΟΟΟΙΓΒ. ΘΟΙΠΡΑΓΔΌΨΘΙΥ ἔγο- 
σαοιθν ἴῃ 2 Ῥούον, πο, Δα ΒΡΑΥΪΙΡῚΥ 
ἴῃ ὑμο ΟΠον ἀρ βΌ] ΝΣ. οὗ πὸ Ν ον 7 68- 
ἰοῦ: 2 Ροῦ, 1.1, ὃ, 14, 17; 
ψιο 3, 17, 20; 1 Ροῦ, 1. 11; ἵν. 12; 
“ Οὐν. νΠ0 1; χἰν τὸ ; Ἰνομ), χὶΐ, τὸ ; 
ῬΙ]. ἱν. 1; ΠΟΥ. νἱ. 9. ᾿Αγαπητοὶ 
μον ΟΟΟΙΥΒ 1 (Υ, χ. 14; ληα ἀδελφοί 
μου ἀγαπητοί, Φ1η6085. 1. τύ, 10 ; 11. 5; 
Ι ον. χν. 58, 
ἀγαπῶμεν ἀλλήλους] αἰϊὶγαηιμδ ἐη- 

πἰσθηι, Ὗ΄., ἰοὲ τἰ5 ἰοθδο ομθ αγιοΐλι67)., 
Οομρ. αι. 11. 11 πούθ. 80 «{{0}}} 4688 
0 {πὸ Ἰονο οὐὨἨὨ ΟἸ γἰβεδη5 70. ΟΠ Γ5- 
(ἰχ}8 (φιλαδελφία, δῦ Ραμ], Π|6Όγ., δύ 
Ῥοίϑυ) ἃ8 ὑδο δβοϊαίο {ὺρ6 οἵ Ἰονϑ. 
ΤΉΏΘΓΟ ἴᾳ ὯῸ ἸΟΉΡΟΥ ΔῺΥ ἀἰδυϊηοίϊοιῃ, οὗ 
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ἴω Ξ 4 ; ᾿ ΄ι ΄ε: , δδῷ σι 2 

τοῦ θεοῦ ἐστίν, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπών ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέν- 
Α ’ Α ’ 

νηται καὶ γινώσκει τὸν θεὸν. 
, “ 3 ᾽ 

δὺ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω 
λ θ ’ « ς 4 3 ’ ἢ ἠ '9 ἃ ἤ 3 τὸν θεον, ὃτι ὁ θεὸς ἀγαπὴη ἐστίν. ᾿“9ἐν τούτῳ ἐφανε- 

" ὁ ἀγαπῶν : - τὸν θεόν  ( }[Σγαϊγοηι 15. 150 βοᾷ), 
οπλ. δὲ" (ὁπ. τὸν θεόν δὲ"). 

“γο᾽ ἃιῃᾷ “ ψο᾽ (δῦ. 4 [{}} ΠΟΥ ΔῊΥ ὁΠ]- 
Ῥ]ιαβ᾽5. οἢ ὑ}ὸ Ῥγόποι, Οὐ ΡΆγΘ ἢ]. 
[4, 18, 23; ἷν. 12,109; ν. 2. δῦ Δο]ιη 
ΠΘΥΟΥ ΒΆΥΒ. ἀγαπᾶτε, ὑμπουρἢ ᾿0 ἀ0685 
ΒΕΥ μὴ ἀγαπᾶτε (11. 15). 

ὅτι... ὄοσεαιιδ6... 16 οἰαΓΡῸ 15 
᾿αβοα ὩΡῸῺ ἃ ὑνοίο ἃ ἀυραηϊθηῦ : (1) 
ΠοΥὸ 15 Οἵ ον, δηὰ {Π6ΓΘΙΟΓΟ 51066 1 
Ργοοοοῦβ ἤροιῃ ΠῚ), 1 δῦ θῸ οἢὰ- 
γϑούου 010 4180 ΟὗἨ {Ππὸ86 ΨηῸ Ῥαγύαϊκο 
ἴῃ. 1Π|5 Ναίατο, ἃ5 ΗἾδβ Ομ] άτοῃ ; ἀπῇ, 
ἀρ), (2) Αοἰζνο ἰογθ ὈΘΟΟλο08. 0 
᾿νΐ} 0 οΧΟγοΐθοϑ 0 ὑπ6 βῖσιι οὗ }}18 
ΒΟΠΒἢ 10 (111. 10). 

ἐκ τ. θ. ἐ] ὁ 7 Οοιΐ, ἤοννβ ἴγοηι 
Ηΐμη, ἃ5. {᾿|ὸ ὁπὸ βργίης, ἃμὰ ἴῃ βοὴ 
ἃ ἍᾺΥ ὑπ ὑπὸ σομπθχίοῃ 10]. ὅ}1Ὸ 
ΒΟΙΤΟΟ ΤΟΠΊΔ 8. ΠΠθΥΌΚοΩ. ὅδο Δ ὰὶ- 
{1ο)ἃ] Ν᾽ οῦο ὁ 11], 1. 

πᾶς ὁ ἀγαπῶν...] ΘΕΟΥ͂ ΟΉ6 ἰἠμιὲ 
ἐονοίζ... ΠῸ οΟἰλῃ80 ΡΡΟΔΥ 5 ἃν ἤγδὺ 
ϑίριιῦ ἴο ὈῸ Ἰἱηνοῦύθα ᾽ν ἰού, 10 
᾿ἱσ]νῦ ᾶγ 9 Βοορ θὰ ἰὼ ΒῸ ἃ ΠΙΟΙΌ 
αἰγοοῦ ἀυρυμηθηὺ ὕο ΒᾺ. “Ἰδοῦ 8 ἸΟΥΘ 
Ο6 ἀῃοο. ὈΟολτ5Θ,. ΟΥ̓ΘΥῪ πὸ ὑμαῦ 
8 θογὴ οὗ ἀοἀ'Ἰογοίῃ.᾽ θυ} ἃ8. 1ὑ ἴ", 
ὑἱο γογὰ8. Ὀτΐηρ οαὐ {Π| 0 Ὀἰοθϑίπρ' ἃ8 
ΜΈ]1 8. {110 110} 10α πϑοοββιυν οὗ Ἰονο, 
Ἰάνουῦ ομοὸ ὑπαὺ ἰονοῦμ μα ἢ 1 ἐϊ0 
ΘΟ ΒΟΙΟΙΒΠ 6858 οὗ ὑπαύ Βρίτῖῦ {Διὸ γγοοΐ 
οὗ Ἰιἷῖ5 αἀἰγίηο. βοῃβῖρ. Οοιαρ, 1], 
19. 

πᾶς ὁ... Θ067}) Φη6 ἱλαΐ... ’ΟΟΙΡ. 
1,32 ποΐο, δύ Φοίνπη ἀοο8 ποὺ βὰγ 
ΘΡΙΥ “ο ὑμαύ Ἰονοί].᾽ ΗΘ. 1ηβ]808 
οὐ ἢ Βυργθιμο οΠαγμούονϑυϊο οἵ Ἰονθ 
ἃ5. ΟΥ̓ΘΙΡΟΜ ΥΩ ἴῃ Μ]ΟΙΏΒΟΟΥΟΡ 1ὐ 18 
γοα 86 αἰ ΒΙου 0185 Ὑ ἴο]λ τχθη τηϊσῦ 
αἀἰβοογον ἴῃ δι γαϊηαῦο αἰ ΟΓΟΊΟΘΒ. 

ἐκ τοῦ θ. γεγέννηται] ἀαΐλ, ὕδθηι Φ077) 

(ϑογοίί 6) ῳΓ Οοὗώ. Οοραγο Δααϊ- 
ἰΐϊομαὶ Νοῖθ οὐ 1ϊ1. 1. Τὴθ δοὈ]ηι- 

(ἴοῃ οὗ γεγέννηται Μἰθ γινώσκει (ποὺ 
ἔγνωκεν) ᾳ εἰρῃἰβοαηῦ. 1ἡνίηϑ Ἰκπον- 

8 ὁ μὴ ἀγ....θεὸν : 
4 3 . 

οὐκ ἔγνω: οὐ γινώσκει ἡ : οὐκ ἔγνωκεν ὃ, 

Ἰοάρο ἰᾳ τοραγάθα ΟὨΪΥ 1 8 Ὀγθβοηῦ 
ἀουϊγγ. 116 ἀροῦν ρυϊμοῖρ]ο οὗ 801- 
810 15 γοϊογγοα ὑο.108 ΟΥἹΡΊΗ. 

γινώσκει] σοσηοϑοὶϊξ Υ'΄, Ζηοιοοίλι. 
ἥοο τ. 6 ποΐο, "}16 ργοβοιιῦὺ 18. ΒΙΆΤΡΙΥ 
οοῃέγαδίοα 1} 110 Δογ, (ἔγνω, ποδὶ, 
γ.) νοι 90]ονν 5. (0. 8). 
Το ᾿ἀοα οὗ “Κπον]οῖνσο᾽ 15. ἰπὐτο- 

(ἰποοὰ Πόσο ἴῃ σοΟμΘχ ΘΠ} ὑΠ6: δ0- 
110} Οὗ ὑπ ϑρίγιῦ οὗ ΤΥ θ ἴῃ 0.6 [Ὁ]1ῸΥ 
τη !Ὁ] Δἴ οὗ ὑΠ|ὸ τηγϑίουυ οἵ ΟἸ ιν δῦ 5 
Ῥούβοη. Ἦὸο {μπαῦ Ἰογοῖδι ἀΘΥΪνΟΒ. 18 
Βρὶυπ8] μοῖρ ἴσοι (ἰοα, ἃῃὰ οἵ 
ΠΟΟΟΒΒΙΟΥ ἐπογοογὉ 15. ἢ ΒΥΠΩΡΆΪΙΥ 
ΜΨ1.} ΗΠ η, πὰ Καονβ ΠῚη., ὑπαὺ 18, 
ΓΟΘΟΡΏΪΒΟ5 ΟΥΟΥῪ γχογοϊαίΐοη ψ ΐοὶι 
βίον οτο οὗ ΠΠἰ (ν. 6). 

ὃ, Α5 {(ἰἸ6 ρύϑβοποο οὗ δοίϊνο ἴονο 
ἷθ {Π0 ρ]οᾶρο οὗ δάγαποίηρ Κπον- 
ράσο, 80 ὑΠὸῸὸ ἈΡβοηο6 οὗ ἰονθ 18. {Π|ὸ 
ΡΙΟΟΙ͂ ὑπαῦ Ὡρραγοηῦ Κηοτ]οαρο να 
ποῦ τ]. 4716 ἐμαξ ἰουοίζ, ποῖ, ἔηιδιῦ 
μοί αο(᾽ (οὐκ ἔγνω τ. θ., 1102. πουϊξ Ὗ., 
ἐφπογαί 1.) ὙΠΘὴ ΠῸ τηδὰο ῬγΟΓΌΒΒ101ι 
οὗ Κπονίηρ ΠΏ. {Π|85 δοκηπον]οᾶρ- 
πιοηῦ οὗὁἨ (ἰοὰ (ἃ85 αὖ θα ρὑ]8}}) νγὰν 
Ὀαβοα οὐ πὸ ὑγνὰθ τοοορηϊίοη οἵ Η15 
πᾶύαΓο. 

71ηὸ αογ.. (ἔγνων) αἰγνάγα 85 15. {0} 
ἴογοθ. ΟὈΙΩΡΑΙῸ 111. 1; Φοθη χ. 38, 
ΧΥ͂Ι. 2. 

ὅτι...]7 ϑοσαιι86. Τὺ 18 ἀβϑαπιρα ὑμδύ 
αν] αρὸ ἸΠΥΟΪΥΘΒ Ργϑοῦ 0} Β8γυ1}- 
ρϑδΠγ. ΟὈὨΊΡΑΙΘ 1]. 3 ποίθ, 

Βεάο ρμαΐβ ψὸῸ}1] οη6 8140 οὗ {6 
ἀγα]; Φαδαΐα [Πϑὰ}} ποὰ δηϊαῦ, 
Ῥγοΐοοίο οϑῦομαϊῦ αὐἷὰ αὐληὶ βἰὺ Δπιὰ- 
0118 ποὴ πουϊῦ (αὐ 6. 1]. 5). 
ΤΙ} 15. οοποορύϊΐοη. οὗ {6 παῦύυγο οἵ 

Κη ]ΟαρὸῸ ΘΟΥΓΟΒρΟπ 8 νυ (ἢ ὑἢ.9 ΥἹΟΥ͂ 
οὗ ἔπ (0ΒΡ6] 85 “τ ΤΥ. 

ὁ θ.... ἀγάπη ἐστίν] 2 θιι5 σαγέαϑ 68, 
Υ͂. ὅθ Δαάϊίοπαὶ Νοίθ. 

9. ἐν τούτῳ. .«ὅτι.. 1 7. ἦοο...«φιο- 
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9 , “- “΄ΙΨ5Ν9 ς “« ε 9 “- 

ρωθὴ ἡ ἀγαπὴ τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ 
Α “ 9 ’ ᾿Ὶ Α ’ ς 

τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα 
ζησωμεν δι᾿ αὐτοῦ. 

9. ζήσωμεν : ζῶμεν δ"... 

μίαηι... ἡ. 2 ἰλιὶξ. ἀλαΐξ... 80 δ. 1ο, 
Ψυ]ὴ ἰχ, 30, 

ἐν τ. ἐφαν... ΤΊχο πιλι! οί ἑίοη ἀηὰ 
{Π|Ὸ οβϑθησο οἵ ἸΙονο (ρ. 1ὸ ἐν τ. ἐστὶν 
ἡ ἃ.) αὐὸ αἰβυϊηρα Β]ο,. ὑποπρ ἢ 01] 
0 Β66ὴ ἴῃ {ϊῸ [Ιῃολγη θη. 176 
᾿ϑηϊ!}βίαυθίο) οὗἨἉἁ ἁ[ΙἸονο Ψψὰ8. βίῃ 11 
{16 [Δοὺ (τ. υἱ,. τ. μον. ἀπέστ.) ἃπα 1 
{ΠπῸ οὰ (ἵνα ζήσ.) οὗ {Π|ὸ ΜΙΒβαίοη οὗ 
{10 ϑδοη. 16 ϑββθησο οὗ Ἰονγθὸ νὰν 
ον ἴῃ {15 ὑπαὺ 116 ΜΊββίοι οὗ {ϊὸ 
ἢ ΜΒ ΔΌΒΟΙ ΟΙΥ ΒΡΟη ΠΟΟΥ8. (αὐ- 
τὸς ἡγάπησεν ἡ.). Οοιηρ. Ἰνομ. νἱ], 32. 

ἐφανερώθη) αρραγιμ ' γμαη ἐ οϑίαία 
68, Αὐνσ΄, τἸρας γα ἡ εἰσί. Ἰ]ναῦ ἢ] 6] 
ΕΝ 88᾽ ΘΟΓΠΔΙΥ νγὰ8. 8 16 ΠΟΤ. ἢ] 
{{ππ|6θ.0. (ΟΙΩΡΓΘ ὁ. ἱ. 2 ποΐο. [ἢ {Ππ|0 
γοϊγοβροοῦ οὗ ΗΪπ5 σοι ρμ] οῖοα ΜΟΥ οἢ 
αΥ 6 ΤΟλ ἃ βάν : ἐφανέρωσά σου 
τὸ ὄνομα (Το. χνὶϊ. 72), {Π|Ὁ0 15. “{Π|Ὸ 
Α ΠΟΥ 5. πΔηγ6,᾽ {}|ὸ γον οἰατίοη οὗ Ἰυνο. 
ΝΟΟ 4180 2 ΤΊΩι. 1.0 ἢ, 

ἐν ἡμῖν] ἐπ ποδὶ Ὗ., ἐπι τι. ποῦ 
ΠΏ ΡΙΥ “ον ΓΒ. 8 ἃ8. {Π|6 ΟὈ] εοὐβ 
ἴ0 ψιοτα {110 ἸΙοόγὸ Μὰ αἰγοοίοα, Ὀαὺ 
ΚἾἢ τ, ἴῃ τ ὈΘΙΙΟΥΘΥΒ, ἀ5 {Π|Ὸ 2)10- 
ἀἰαηι ἴῃ ΠΟ ἰῦ Μνὰ8. τονοι]οὶ πὰ 
'. Π]οἢ ἃ νὰ οβδοῦδννο (ἐλαΐξ 106 
παν ἰΐοο ἱᾷεοισὰ 171). ΟΟΡ. δ. 
ι6. Το ΟἸιυἰβϑύϊμι ΒΡ ῸΒ. ὑπὸ ΠΠῸ οὗ 
(Ἰιυ]8ύ, μα 50. Ὀοοσοιο ἢ 1561} ἃ 
ΒΟΟΟΠΔΥΥ͂ Β]ρ11 οὗ (ἀοα 5 Ιογὸ. Τ]16 10 
3 ἃ Β6η80 ἴῃ δ] οἱ. ΟΥΘαύΟη. ΒΙΘΥΒ 
(Δοα β Ἰονο, ας (18. γονοϊλθ οι. Ἀο- 
ΟΟΥΟΒ. οἶδα ὑπο ὑΠ}0 ΠΟῪ ογοὰ- 
ὑΐο., 716 τηληϊοβία οι οὐ ὑῃ6 ἰονὸ 
οἵ ἀοἄ το πηδῃ θοσοιμο8 ἃ ᾿ἰνἱηρ᾽ ΠΟΥΤΟΥ 
ἐδ ἃ πηληϊοβίαθίοη οὗὨ 1118 ον ἐ2) τῆλ. 

ΤΠῚ0 8680. ὧ)) ΟἿΟ7) σα86, ΟΥ̓ΘΉΝΉ 
ἐδ (Φόοδὰ ἱ. 14), 18 οχοϊιἀοᾷ Ὀγ {Π|Ὸὸ οοι- 
ϑῦδηῦ ἀδ0 οὗἨ {116 ὈΓΟΡΟΘΙ 0 1ὰ {Π|Ὸ 
(οηΐοχὺ (0 ΟΧΡΥΘ88Β. 6 ὈΥΘΒ6η00 οὗ 
Ἰοὰ ἴῃ ἐμ8 ΟἸ νἰβυίδῃ ῬΟΑΥῪ (υ. 12). 
τὸν υἱὸν αὖ. τὸν μον.) Πίζιιην, φιτεηι 

μηϊρφοηϊξηι Υ., Ηπΐὸ δι, 1118. οἷν 

10 " ΄ ᾿ δον ταϑο νοῦ ἿΥΝ 
εν τόνυτω ἐστιν ἢ αἀγαπή; οὐχ 

12 ἡ ἀγ.: -- τοῦ θεοῦ ὃδ πιὸ {Π68. 

οι. Το οχδοῦ [Ὀγτ ΟΟΟΌΒ ΟὨ]Υ ΠΟΥῸ 
πα Φ01}} 11]. 16. ΟὈμΡ. 11, 7; «οἱνῃ 1. 
[4 πούοϑ. «ἃ ΛαἀΙ πα] Νοῖο ὁὴ 11}. 
23. πο οτάου. οὔ ΠπῸ ννογὰ 5. ἴῃ {6 
ΜΠΟΪῸ Οἰασθο ἴϑ. πηοϑῦ ΤΠ γΟβδίνθ: ὅἷὴ 
}}}8 Ὁ 1115 ὅομ, 1Π15. ΟΥ̓ ὅθι, πα 0}} 
(οἀ βοΐ ἴδο {ὸ νου], το {Π|Ὸ 
γον], ὑπουρῈ αἰοηαἰοα [τῸπὶ {Π1Π], 
ἀπέσταλκεν 6. μαΐν βοηέ, ἀπ ψ᾽9 

ΠΟΥ ΘηἾον Π|6 Ὁ] 5β 5 οὔ {110 Μ 1 5] 0}: 
ἢ. 14; Φοῖμι γν. 26, χχ, 21. Οὐ}. 
ΨΦόθ ν. 232; ἴμικο ἵν. τὸ; . Οὐ. ΧΙ]. 
17, ἄο, 1Πτὸ δουϊδῦ (ἀπέστειλα) ο(- 
ΟἸᾺ. 5. 10; Φο]ὴ 11]. 17,. 34,0]. 20, δτα., 
ΧΙ. 3, ο. δοο ΔΙ ομ} Νοῦθβ οἷ] 
11, κ᾿; Ἅ6]1ὴ ΧΧ, 21. 

Βοῦδι ϑτὸ δῃηᾷὰ ἴῃ Φο ι 11ϊ. 16 {}1Ὸ 
ΜΠ ββίο οἵ ἅΠὸ ὅομ 18 τοίουγοά ἰὸ 
“(ἀοα᾽ ἀηᾷ ποῦ 0 “ὑἰἱ Κα ον’ ΤΊΟ 
σοηὐ} Ἰἰάθα 15 ὑμαῦ οἵ {Π|ὸῸ ἀϊν!ηο 
"Δ )] ΘΒ. οὐὗὁἩ ὑΠ6 οι. ἀπ ποῦ ὑπαῦ οἵ 
{Π|0 βραοα] γοϊλοη. ἴῃ Δ] 16 ἢ {]1Ὸ 
Καθ ον κἰαμα5 ο {Π|π| ὅοη δηᾷ, {ΠγΟαρ] 
[πὸ ὅοῃ, ὕο 6, ΟὈμπύγαβὺ δ. 14, δὰ 
βΒοὺ Λάαϊθύϊομαὶ Νοῖθ ὁ 1. 2. 

ἵνα ζήσωμεν... ἐλμαΐ 1τ6 γηηαῃ {ἶτα... 
ΠἼιὸ πλῦναι βίαϊο οἵ πο 8. ππαὺ οἵ 
ἀδαῦ : 6. 111. 14. [0 15 ῬΟΡΠΔΠΒ ΒΌΓΔΗΡῸ 
πὼς Π||8. 185 ὕΠ6 ΟἾΥ μΐαοο ἱπ ὑπὸ 
ΤΡ 5010 8. ἱῃ ν] ἢ} ὑΠ0 νου Ὁ ζῆν ΟΟΟΌΓΒ. 
Οὐ ΡΆΓΘ Φ0}ῃ Υ. 25, Υἱ. 51, 57 ἧ, 
χὶ, 25, χὶν, τς. Τὼ ὕθυῃλ 15. τιϑοὰ 
"δοδῖιβοὸ ὑπ 0 ΑἸ ροβύ]θ ἸΆγ5 βγβθεβ ΠΡΟῚ 
{Π|ὸ δοὐλν!Υ οὗἩἉ ὑπὸ ΟἸἸδθ. ἃπὰ ποῦ 
ὍΡΟΝ Πΐ8. Βα 6 ΟἿΪΥ (Παὐ 166 τηαν ὃ 
ϑαυσα : ΦοΙη Π|. 17). [αὶ Ἰιη], 88. 116 
Ἰΐνοϑ, ὑΠ|6 Ιονοὸ οὗ οά 15. βοθὴ ΥἹβ υ]Ὺ 
σου Κίηρ. Α8. σορυγο ψ ἢ «{0}} 
εἰ, τ6 ἔ, ν]νοῖν δου ἃ θ0)Ὸ ΟἸΟΒΟΙΥ͂ 
οχαμιϊη θα τὰ} {118 ραδϑασο, ὑΠο ο"- 
Ἰοοῦ οὗἨ ὑπ Μ|ίββίοι οἵ ΟἸιγϑὺ 18. Π6ΓῸ 
βοὺ (οὐδ ἐμ (8 Ῥούβοιαὶ που κίησ δὰ 
ποῦ ἰπ 108 σ,ΘΙΘΙΆΙ 8000. 

δι’ αὐτοῦ] }»67. ὁπ Υ., ἰδγοιηὴ 
Πίηι, δ8 1116 οἰ οἰοιΐ ολι86 οὗ ἸΠ6. 
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ε ε κ᾿ 9 ᾿ς ᾿ . ἢ 3 4 ἢ ,2 " 3 μ 
ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν. τὸν θεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἠγα- 

ε ίφυ ’ ΓῚ ΄-ὦ 4 

πήησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν 
Α ἴδον « ΄σ" ΓΙ “-- 

περί τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, 
. ᾽ 3 

τ λγαπητοι, εἰ 
7 Α ὔ “΄“ ΄-- 9 ἤ 

οὕτως ὁ θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλη- 

10 ἠγαπήσαμεν δὰ (ἠγάπησεν δ") : ἠγαπήκαμεν Β, 
ἀπέστειλεν : ἀπέσταλκεν ἣδ. 

ΕἸΒον το {πΠ6 ΟΠ ΥΙβυϊλη 18 βαϊὰ ἰὸ 
Ἰῖνο “οη ἀοοουηὺ οὗ" Ὁ ιν ῖθῦ Φο η νἱ. 

57 (δι᾿ ἐμέ). 
δὺ ΓΔᾺ] Βροῦῖκβ οἵ Ογϑὺ ἃ8. [ἰνϊην 

ἴῃ 080 ΟΠ μγϊβύϊαι ; Δ]. 11. 20, “Ἴ}ὸ 
Ἰρ οὐ Φ6βι8᾽ 15. ὑμπαὺ ψ ἶοῖ 0Π 0 Ρ»0- 
ΠΊΘΟΥΣ ΒΟΥ Ὸ 5. 0 ΠΣ 08: 2 ΟὟΟΥ, ἵν. 
το ἢ; ἀῃηα ΟἸιγ θυ 185. 8. 19: Ὁ]. 11]. 
4 (ΘΟ. 1 Φ0.η Υ. 12, 20); Μ} 110 
ογΘ ΟΥ̓ ὑπὸ ΟἸ ιν ϑυΐϑη νν1}}} ᾿ἶγο τ 10} 
Ἠΐπ (σὺν αὐτῷ) 1 1088, γ. 10, δὸ 
Ομ γιβὺ ἰ8 050 αἷπ οὗ ὑπὸ Ἕν 15] }}}8 
[Π|0 : Ἰδομ), χὶν, 8 (τῷ κυρίῳ ζ.); σοῃ!ρ. 
οῃ. ν]. 10 ὦ; 6]. 11. το ; μη {Π6 
ΒιιὈϑύδη!οο Οἵ 1115 110 (τὸ ζῆν): 1}, 
ἷ,. 21. 

Τ0 15 ἴο ΡῈ ηοὐοορα {Πα 16 ΟΤιν 18} 
19 ποῦ 81 ἴῃ 16 Νονν Τ᾽οβίμιηοηῦ ἴυ 
Ἰἶνο ἢ ΟΠ δὺ᾽ (οοηὐγαϑὺ Αοἱϑ ΧΥΣ], 
48); ὑπουρὴ 6 ΟΠ» 1ϑύυϊ 5 ΠΙῸ ἰ5 
κἿ1ὴ ΠΠΠ}ἢ 1 Φ0]η γ. 11; ΙΔοη. Υἱ. 23; 
»“ ΤΊ). 1. 1. ΤῈ8. ῬΠΓΆΒΘ. ΠΟΊΨΟΥΟΥ 
Οὐου 5. ἴῃ ΡΟΪγο, αὦ 711}, ὃ, δι’ ἡμᾶς, 
ἵνα ζήσωμεν ἐν αὐτῷ, πάντα ὑπέμεινε. 

10. ἐν τούτῳ ἐστίν...ὅτι...} ἐγ ἐλιὲδ 
ἐφ... ἐδαέ...1 Τὼ ὉΠἰἶπ5 ψγὸ οὐ 8566 ἃ 
γογοϊαὐΐοι οὗ ὑπ ὑγὰθ αὐτο οὗ Ἰογο. 
ΤῊΟ βοιτοο οὗὨ Ἰονὸ 15 {16 ἴγοο ψ}}} οὗ 
ἀοἀ [{Π|π|86}. Ηδ Ἰογοὰ 8 Ὀασαὰ8θ 
.Ἢϑθ ἰ8Ἰογο, πὰ ἱπ γίνίπο οὗ ὑμαὺ Ιονὸ 
βθηὺ ΠῚΒ ἥοῃ, ΤῊΘ οὐἱρίηῃ οὗ ἰουθ 1108 
Ὀθογοπά παι δῃ ν. 
ἡ ἀγάπη) οαἸϊίαϑ Ὗ΄, ἰουῦθ, ἴῃ (8 

ϊοβί ὩθΒοϊαΐο 86η86, ποῦ [γον ἀο- 
ἢποά 48 {9 Ἰογο οἵ ἀοἀ οἵ οὗἉ ηδη. 

οὐχ ὅτι.. ἀλλ᾽... 1 ποῆ φιαδῖ ... 86 
γχμοπίαην Ὗ., ποί ἐῤαΐ...«μέ ἐλαξ ... 
6 ποραῦνο οἷδιι86 156. Ὀγουρηῦ ἴοτ- 
γαγὰ ἰο οἰ ρ 8580 ὑμθ ὑποιριξ οὗἉ 
ΠΔη 5 ἱΠΔΌΠΠΟΥ ἐο οὐἱρίπαῖθ ]ονθ. ΕἿΌΣ 
ΒΟΙΟΥ αὐ ΒΙ ΠΣ. ΤΟΥ Ώ18 οὗὨ ΘΧΡΓΟΒδίοη 
860 2 Φοϊῃ κα; ΨΦοἢῃ Υἱ, 28, Υἱΐ, 22, 

αὐτός : ἐκεῖνος Ἀ, 

χὶ!, 6, Νοὴ {Πππ|ὶ ΟΠ ΟΧΙ ΠῚ5 ὈΥΪᾺΒ : 
"δηλ «(ὦ ο. Ὧ05 Αἰ] οχιῦ αὖ ἀρ ηλ8 
θαμι (ἀπρ., Β666). 

αὐτὸς] 1780 Υ΄., λ6, οὗ ἢΠ5. οὐ ἴγο0 
Μ1}, ΟὈΟΙΏΡΕΓΘ 11. 25. ποίο, 

ἠγάπησεν] ἰυδοιΐ μ5, ΤῸ Ἰογο 18 
γον ἢ} τοσασ 0 105 ἰδύον!ο ἸηΔηΪ- 
[οβία οι, {ον 1. 16; Κρ)}). 11, 4; 
2 Ἴ}1οβ8. 1]. 16. Οὐ}. ΟΔ]. 1). 20; 
Ἰύρἢ. ν. 2, 25; Δροο. ἢ]. 9. 

ἱλασμον] γμ)ορέἐ αἑἑοηομν Ὗ., ἐξαίο- 
γρῃρ Λασ. ; ἴῃ φαϊθαϑίαμι οΟοα οἴ 8... 
Ἰοστθαν,, ἐϊέαέογοημ... Βοὰ6; φδρρίαϊο- 
267ηγ [(οἵν,, α ργορεἐαϊοι. Οὐοιῃρ. 1]. 
2 ποΐθ, Ἰ}0Ὸ ἰίοα 15. ἰηὐγο ποθ ΠΟΙῸ 
ἴο πεῖς {}}6 Ῥγοραγαθοι οὗὨ ἸμΘῃ [ῸΥ 
ΓΟ] 8.10 τὶ} ἀοα, οὐ ννὰ8 μ]οαβοά 
ὕο προ 16 αὖ [0 βαγὸ ΠΠῚΒ πα Ό 7. 
ΤΠ Ὁ (9. 9) [Ὁ]ον ἃ ον ὑδο γο- 
ΠΟΥ] οὗ 51}. 

2, Ὑ{Π|6 ἐπερίναϊ οι 0,1, ἴοτα (11--- 
16 ω). 

δὺ Φοῖη [88 Βονα ὑπαῦ ἰόν πγαϑὺ 
σοπῖ6 ἤγοιῃ οὐ ὙΥΠο 18 γογοδ]ϑα ἰπ 
[πο Ιπολγπαύϊοῃ αὐ 10 18. ΘΒΒΘ} 18], 
{Π|0 Βροπύμῃθοι!β ΘΟ] σα ῖο οὗ ἐ] 10 
᾿ρμοϑῦ σοοά. ΠὼῸ ΠΟΥ͂ ΘΟΠΒ 6 γ8 Ψ δύ 
πιαδὺ μθ6 ὑπὸ οἴοοῦ ροὴ ποθὴ οὗ {18 
πιδπἰοβίανίοη οὗ ἰΙογο. ]ωονὸ 18. ἐῃθ 
ἈΑΒΌΤΆΠΟΘ δηα {110 γογϑ]αὐϊοι οὗ {0 
ἀἰνίηο ῬΥΟΒΟΠΟΟ. 

11. Τ|ιΘ οἰιαγαοίον οὗ (οα᾿ δ Ιονο 
ΘΑΥΤΙ65. 101 1 δὴ ΟΥ̓ ἡ ΠΟ] λἱπρ; ΟὈ]}- 
ϑαίϊοῃ. 

ἀγαπητοί] Ὁ. 7 ποίο. 
εἰ οὕτως... εἷ οἷς οι ἰἰζραλ 1108, 

ὑγὶ τοαᾶϑ 80, ΔΒ ΜΘ 566 ἴῃ {16 τ Βί0 ἢ 
οὗ Π|5 οι, Θοά ἰοτοα τ|8.... ὙΠῸ 
οΥ̓οΥ οὗ {60 τογὰβ {ΠγΌν 5. ἃ β 1088 
ὑροι {16 ρμαγύϊοα αν τπιδη! βία ίοι οὗ 
Οοὐ 5 Ιου (γγάπησεν, Φοὶμι {1ϊ, Γ6); 
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λους ἀγαπάν. 
έ 
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Ἁ , ’ 9.4 Ἰ θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται" ἐὰν ἀγα- 

“ 3 “ , ᾿ “σι 4 σι 

πώμεν ἄλληλους, ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ ἀγαπὴ αὐτοῦ 

Δα {6 γορούϊ οη οὗἩἨ ὁ θεός ΘΙΏ}]}ν5- 
5868 ὕπ0 Μα͵οβίυ οἵ Ηΐμπι 0 {πη 
τογνοαϊοά Η]5 Ἰονο, 

καὶ ἡ. ὁφ.} δὲ πο5 οδοηλι5 Υ., 1δ6 
αἶϑο οἰφ᾿ί... ὅ60 Π, 16 ποῖο, ΤΠ ΘΟ Ί]ονῸ 
ΜΓ ΠΟ ἀοα ]]ἃ8 ποὺ ΟὨΪΥ͂ ΒθνΥα ὑτιὺ 
δίνη ἰὸ τ8 (5, 1) ὈΘΟΟΙΟΒ. ἃ 601- 
ΒύΓΑΙΠΙ ΠΡ πηούϊνα [Ὁ ἀοὐΐοῃ. 

ἀλλ, ἀγ. αἰίογμίγωηιν αἰίρογοα Υ,,, 
ἑηοΐσοην αἰΐ)ο 6 Λυρ. (.). ΤῸ 
ῬΠΥΑΒΟ ΠΥ Κ8. [Π6. πγαῦαα} {] 685. οὗ 
Ιοσθ, Οὐμρ. 111. 11 ποῦθ. ΟΥ̓ 16 Ἰονο 
[0801 ΑἸἹΡ Β. 0 ΒΏγ 5: ΝῸΙΪ ἴῃ ΠΟΙ 0 
Δ ΠΙΔΤΟ ΟΥΤΟΓΟΙῚ, 50(ἷ ΠΟΙ ΠΘ πὶ : ΠΟἢ}]- 
6 ΘὨ ἢ λον». [Οοἰῦ, ΟΥ̓ΤΌΓΘΙ 10,80 
Βοιηὺ Τρ. 

10 18. οὗὁἉ Ἱηηρογίδποο ἕο οὔβοσνο ὑμαῦ 
80 οὐ] σίου νοι 0 Φ011ὴ ἀγα 8 
ἴγοῖα {πὸ ἔλοὺ οὔ Οὐ β Ἰογθ 18 ηοὺ ὑμαῦ 
ὟΘ᾽ 5]1 00} 1 “Ἰονο Οοα᾽ ναὺ ἐπ το 
ΒΠΟΣ ἃ “Ἰονο ὁὴο Ὡηοίπμοσ. [ΙὉ 18 
ὑπγουρ]ι ᾿μπιηλη θοῦ ουΒ ἀπά ἀαύϊο8 
ὑμαῦ {}|0Ὸ βρ τα], το Οη60 ΔρΡΡΥῸ- 
Ποηἀοά ἴῃ 105. Βα] ηο ῬαΓΙΟΥ, σᾺΪΠΒ 
ἀοἤ θη Ο88. ἃ ὙΟΔΙΥ ὉΠΟΥ͂ {110 
ΘΟ Π]0η5 οὗὨ οὐ Ῥγοβοιὺ βύνθο (60 }}0. 
Ὁ. 20: 0. 1. 3 τοῖο). 6 ὑποὰμ}ῦ οὗ 
{πὸ Ἰονο οἵ ἀοά᾽ (1.6. οἵ ὙΠ] οἰ Οοὰ 
8 (0 ΟὈ]ΟΟῦ) 85. ἀἰβυϊποῦ ἴγθὰν {110 
Ἴονο οἵ ΟἸιυ δῦ" (Φόλη χἶν. 15,.21,223 ἢ, 
28; χχὶ δ; Ἰῦρἢ. Υἱ. 24) 18 ΨΟΙῪ ΤαΤῸ 
ἰὴ ἴἢο Ν. "δ, (». 21; ὦ. γ. 2 ; οι. ν]}}. 
28:1 ΟνΝ. 11. 9, ΠΧΧ.; ΥἹΗν. 3 εἴ τις 
ἀγαπᾷ τὸν θεόν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾽ αὖ- 
τοῦ). 0 οομμηαηα ἰὸ Ἰογο αοα 18 
χαοϊοὰ ἴγοια {]ὸ Πὰν (Μ αἰύ. χχῖϊ, 37 
ἃηἃ Ῥάγν. ἔχου Πουΐ. νἱ. 5). τῆι: 
ΙΙῪ ὈΥ ὑπο οἱοναύϊοη οὗἩ ἱπουρ!ὺ αοἀ 
βοριηθα ἰὸ "6 νι πάγανη την 16 ; 
δηα ὑπο ἴῃ {Ππ 0 Ῥοσγβοι οὗ ΗἸ8 ὅοῃ, 
ΜΠ0 ὑοοῖς ππιμδηΐγ ὑο Ηἰη801, αοά 
ϑάγο Ὀδοὶς ἴο δὴ ὑμπαὺ ἴῃ ΜὨϊοὶ 
απ [ΟΘ] πρ οαὰ διὰ ἰπδριγαθίοι 
δα γοβῦ. 

12. 'Τ|ιο ἰογὸ ἰο ν] ἢ )7Χ8 τ 60}- 
δύγαϊ 6 ἃ 15. 16 ΟὨΪΥ͂ ΘΟΒΒΙΌ]ο ῥγοοῦ οὗ 
[ΓΟ] μῖρ τ ει ἀοα, 

θεόν... τεθέαται] αμην πόηιο οἷαί 

πηηήαηιν Υ., οὐ Παιϊἦν ὯΟ ἸπαῊ, ΘΈΘΥ' 
ὑοἠοϊά. Οοτρ. Ζομη 1. 18 ποῖο. ἴῃ 
ὈΟΥΪ. ῬΑΒΒΩΡῸΒ θεὸν βίαπαβ ἢγθὺ πὰ 
υἱοῦ ὑῃο ἃγίϊοϊο, “(οὰ ἃ5 (Δοα᾿; 
ὦ ἴῃ Ὀοὺῃ Ῥαβδαροβ ὑπ0 Οὔ] οῦ 15 
αἸγθοῦγ ΓΟ] ονγοὰ ὈΥ ὑπ βαθ)οοῦ ; Θοά 
ἠαΐδ 0 ηναλὶ 6067) (860). αῦ ὑδθ 
γοῦ5 ἃγτ0 Αἰ ογθηῦ. [1 Δο]η ἱ. 18 
πο ἱΠπουριῦ 15. οἵ {πὺ νἱβίοῃ ]}16}} 
σὺ Ὀ6 ὑπο Το ἰαὐΐοη οὗ του] οι 
(ἑώρακεν): ποτ {6 ὑποπσὶιῦ 18. οὗ {Π0 
ὀοπ οι ὈΘ] 0] ἀ ἢ ρ’ ΜνὮ10}} ΔΉΒΎΤΟΥΒ ὕο 
Δθϊαϊηρ 10] 8110. (τεθέαται. ΟὈΏΡ. 
Ψο  χυΐ. 16 ποθ. Ομ θεύς ἃπὰ ὁ 
θεός β80ὸ0 Αἀαϊ(οπὰ] Νοῖο. 

οὐδεὶς πώποτε... 0 ἸπαΉ 6667) γ6ὲ..... 
[η ὑπ680 νογὰβ δύ «011 5008 0. 04}} 
ἋΡ 811 ὑπ6 ὑυϊπ}}}}8 οὗἨ {ϊὸ βαϊηΐβ ἴῃ 
Ῥαϑὺ ὑπο, ΠΡΟΜ ΘΥΟΥ Οἷοβο ὑΠ16}γ [0]- 
Ἰοβ]0 τι αοα Ἰιαὰ Ῥθοι, γοὺ πὸ 
06 πιὰ "61 1614 1Π1πΔ ἂν 110 15, 0 
σποβύϊοιι ἤογῸ 8. ποῦ ὁμ0 οὗ ἃρβίγαοῦ 
Ρονον Ὀαὺ οἵ οὔ} ΟΧΌΟΥΊΟΠΟΟ. 

ἐὰν ἀγαπῶμεν ...1] 1 τὰ {0} Φ.... 
Τ]ιουρὶ ἀοα ἰ5 ᾿μγ 810]. 116 γοῦ 15 ποῦ 
ΟὨΪΥ͂ ΟΥΥ͂ ΠΟΔΥ (0 τι 0 ΠΥ 0 ἴῃ 
τι, ὑπὸ Πἴ0 οἵὨἨ οὐ ᾿ίνοβ, ΤῊΘ ψνορβ, 
ἃ5. Βοίΐα μοϊμίβ οαὖ, πιοοὺ ὑΠὸ πη }]} 10 ἃ 
ααοπύϊοι : τὸ βοϊαῦνο αἰομάαιν Χ0] 
ἀἰνιμὰ Ὑἱβίοιο πομάτμι Ἰιοοῦ ροΥγα ἢ 
7} τηδηϊ οδύθίοῃ οὗἩ δοῦϊνο Ἰονὸ ὉΥ 

ὨΘη ἢ ΘΆ5565 0 ὕνο (ἀοὺβ: (1) 0 
ΔΌΙαρ οὐἩἨ Οοα κῃ {]Π’6}, δα (2) {}16 
ῬΙΌΒΟΠΟΟ οἱ ἀἰνηο ΟΥ0 ἴῃ ἐῃο. 1 108 
ΟΟΙΙΘἰοϑῦ ἴὍγ), ΤΠΘῸ ἰ8 Ὀοΐ]ὶ {10 
ΤΟΙ Υ οἵ [Ὁ] 8} ἀπὰ 06 οἤοοῦνθ- 
116585 οὗὨ [Ο]ΠΟΥ ΒΡ. 

ὁ θ. ἐν ἡμ. μένει] αὐ ͵ άοίι ἐλ τι8.. 869 
φι 15 ποίο, (ΤΟ ΟΒΟΥΆ]Υ 1158. [ΠΟΥ ΒΒΙΡ 
18. ἀσβουιυοὰ ποῦ ἰἴ5 ὑννο ἈΒΌΘΟΙΒ 
( αΟυὰ ἴῃ υϑ, 9 ἴῃ (ἰο}), Ὀπὺ ΠΙΟΓΘ 
{πο ἰάοα 5 ὑπαῦ οὗἨἁ {116 μόνον οἵ 6 

Αἰϊνίηο ἱμ σ6} ]ησ. Οὐμμγ. Φο].. ΧΥΠ], 

23, 26. 

ΤἼ|Ο ιοϑυϊοη 118 ὈΘΟῺ Δδίζοα ([βοἀο), 

ον ὑπὸ δἰ σ]ιοϑὺ ὈΪοΒθομθμ8. 18. δὖ- 

ἰλομοα ἐο ἀπὸ πιαὐπαὶ ἰονθ οὗ Ογ]8- 

ἰὰπ8 γα ἶ]16 ἰὼ {Π9. Οο8Ρ01 ἰδο Ἰονο οὗ 
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’ “- 2 ἤ Ί 

τετελειωμένη ἐν ἡμῖν ἐστίν. "Ξἐν τούτῳ γινωσκομεν 
«" ᾿ , κα ’ ᾽ “-" . 9 ω 
ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ 

11 τετ. ἐν ἡμῖν ἐ, δ : ἐν ἡμῖν τετ. ἐς Α γὙρ: τετ. ἐ, ἐν ἡμῖν τὰ6 {18 ΒΎΤΥ, 

ΘΠΘΠΙΪΟΙ 15. οη͵]οϊποά (Μαί. ν. 43 6.}} 
{δ ὴηο δῆβνγοῦ 1ἴο8 ἴθ {}6 γϑοοσῃϊθίοι οὗ 
ὍΠ6 οββθποο οἵ ΟἸ ιν βύϊμη ἰογ6. Τ}}18 
γοδύϊηρ ἀροὰ ὑΠ 6 Πῃοαγπαίϊοι γοργὰ 8 
41} πχθι ἰμ ὅἰο Ἰρ] δ οὗ ὑπ ἔλοῦ.. Τ]|1Ὸ 
γΙϑυϊλη. οἂἢ Βοραχῦθ ἴῃ πᾶ ὑδιιῦ 
Μ ον ὈΘ Ομ 8 (ο 1}]8. ὑγιιθ πδύιιγΘ ΓγῸ}] 
ἴΠ6 αἰβθαβθ ΝΜ] οἷ σΟΥΥαΡίΒ ἴθ: ων ῦ 
ἴπ ὑθ πΠοη]ο. [1Π|16 βοου ί, ὑὰ ἀΟΡΥΘΟΔΙῸ : 
1|16 οαϊῦ, ὑπι πι]8 υθο, ΕἸΘΌΓΣΙΒ. ΔΗ Ώ185 
0818 ἤὉ6 οὐδ. δάμτι οὐἿἱὺ οὐ συ 
ΟἷΌΙ ἀσοῦ (ΛΔυς. ἐὰ τ Ζόλ. ΤΥ κοί, ΥἹι[. 
ΤΙΝ 
"16 Ἰονο οὗἩ ὑπὸ Ὀγοίβγθη ἰβ Ἰηἀοοὰ 

(1ιὸ γθοοσῃϊθίοη οἵ αοά ἰμ πλοῖὶ ΟΥ̓ {Π0 
ΘΧΟΙΟΪΒΟ οὗἨ ὑμαῦ ἴῃ τηδὴ ψ οἷ} 15. αἰΟΣ 
ὑπὸ ᾿ᾶσο οὗ αἀοά, Ὑ0ὲ κού οϑῦ ἐκ 
ἐπασίποα 1)011 Αἀριιϑι]η 6. 5.8. Οἢ 
{1118 ραβδᾶσο, Δ) τΌΡΠ 05: [χὰ ἰηΐο]- 
Ιοοῖαι, ἢ). θα, ἴῃ ἰπύθυϊουο ΠΟΙ ΪΠΘ, 
ἴῃ ὁ0 ιοᾷ 1ηὐο]] οὶ ον αὔθηι, ἀ1}ὰ- 
εἰἰοαῦ ᾿αδθϊθίαν. οὐ 10] 8011, πον] ἃ 
400 δλοῦιιβ οδὺ, μοξοϑῦ 1η 6] ΘΡ ΥῸ ΟΥ̓Θα- 
τογοῖ δι π, Δ ἀγ6 ΟΥ̓ ΟΥ̓} Β.Π|}} 
(7 γαςί. ν}. ὃ 6). 
Ηδ αεἴιεογνναγάθ δαἀαθ. ἃ Ῥγοξοιμε 

ἰοαῦ οὗ Ἰονο: Ηος παξαγαϊθ ΠΆΌΟΒ: 
ΒΟΠΊΡΟΥ ΤΙΘΙΪΟΥ ΟΥΪ8. ααδ! ᾿οδβύϊα. δὶ 
Υἱβ ΠΊΘΊΙΟΥ ο856 αὐδηὶ ἃ}11|ι8 ὨοηΊγΟ, 11- 
ν᾽ ἀοἷ8. οἱ απδηάο 101 0880 νἱἀ 6018 
τ  Ὀ]οη. 1)6 68. γ6 110 Ομ 68. [0 }}})ῖ- 
"1.08 ΘΟ] ΌΔΙ 65. Ὁ ὶ 6880 (ὃ δ). 
ἡ ἀγ. αὐτοῦ] σοαγιίας 47)8Υ., ΜΠ 

ἐοθ6, ὑπ ἰοχὸ ψ]οῖ ΔΏΒΜΟΥΒ ὅο ΗΒ 
παύαγο δηὰ 10} ψ ἢ Π1Ὸ 159 οἢ- 
ἀονοά τα ΟὐμΡ. 1. αὶ ποίθ. Μὰῃ 
γϑοοίνοβ ὑπὸ ἴονο οὗ (οἄ ἃπὰ τηαΐτο8 ἰύ 
ἷἰ8 οὔ. Νοίθοῦ οὗ (ὸ ὕνο Βροοὶ- 
ΠΥ ἀρθμηρα 56 η868, “ὑπο ἰονθ οὗ αἀοά 
[ΟΡ πλᾶπ,) οὐ “(0 ἰογθ οὗ Ὡδη [ἋὉΓ 
ἀοά, βαϊΐᾳ ἰῃς σοπίοχί. 

τετελ....ἐστίν] ΤΊιο τοβοῖνοαὰ [ΌΤΩὶ 
(1. 4; σοπέγαϑὺ Ὁ. 17, 1ϊ. 5) ΘΠ ΠΆΒ1868 
(50 ἔνο οἰοπιθηΐβ οἵ ὑπ ὑπουρὶῦ : 
Ε{Π6 Ιονὰ οὔ αοά 15 ἱπ ᾽ϑ᾽; “86 Ἰονὸ 
οἵ ἀοἄ ἰβ ἴῃ κ8 ἦτ 1.8 σομπμ]οίοϑὺ 

ἴογτι." [Ιὖ 15. ὑπγουσἢ δὴ ὑπαῦ “(Πα 
Ἰονα οἵ ἀοά᾽ πα 108 ΓΒ] οηῦ οἢ 
ον ἢ. 

ΤῊο 1άολβ οὗ ὑπ Ῥογίοούίοη οὗἁὨ Ἰονὸ 
ἴῃ ὑῃθ δ᾽ ονοῦ απὰ οἵ ὑπο ρϑυζθοῦοι 
ΟὔΠ6 Ὀ6]ΠΙΟσ ον ἴῃ ἸΟνΘ ἃγῸ ῥγοϑοηίοα 
ἷη βογογὰϊ αἰθογοηῦ 1!ΙῸΥΠ|8 ἴῃ ὑΠ6 
ΟΡ βῦ]9θ, [Ι͂ἢ α. ᾿ϊ. αὶ ὕΠ0 βίρῃ οὗ {110 
ρου οοίίοη οὗ “1Π| 6 ἰονο οὗ Οοα ᾽ 1π τ 
5 Ἰυπηἀ ἴῃ ὑπ μα Ἢ] γοσαγα ν 16} 
{16 ὈΟΙΙΟνΟΥ ΡΆγ5. ἴο ΗΪ8. γονο]λ 0} 
(ὑς ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ΗθγῸ ὖ 
5. Του ἴῃ ὑΠ0 Ἰογθ οἵ Ο]}»]Β.] Δ 8 ΤῸΥ 
ὁπ0 ἀποί!οῦ, ΤῺ ὕνο 5'ρ18. ΧΡ] ΔῖΝ 
δηὰ ἰηαοα 1ῃοαο οδ0}1 οὐἰοῦ, ονὸ 
5. ὅὸ {]Π] ποὺ οὗ αἰγίπο οΟὐοαΐοποα. 
1ὸ σομπαηαἀηϊθῦ οὗ ΟἸΥῖϑῦ νγὰϑ 
Ἰυνο (ςἶ ὁ. 11, 23). 

Ϊὴ τοῦ τ7, τ8 ὑπὸ ρουοοίϊοι οὗἁ ἸΙοΥύο 
ἷᾳ. ῃγοβοιϊοα ἀῃ ον ἈΠΟΥΠΟΥ ἀϑροοί. 
ΤΙ6 αὖ οἵ {Π|0 Ροββοββίοι οὗ “Ἰογθ᾽ 
ἷβ Βονῃ ἰπ τοραγὰ ἴο {ῃ 6 ὈΘΙΘνοῦ 
ἢ] Π]861, “Ἰμογὸ ἍἸν θθθη ρου οοίοα 
10} α5᾽ ὑὸ {Π|0 ομα ἐΠιαῦ “ΜῈ ἸΔΔΥ 
ἤν ὈΟ] ἄμ θ89 ἴῃ {Π6 ἀἃΥ οὗ πα ρ- 
πιοηΐ.᾽ Δηὰ [0 ὅ}1ὸ ργοβοιηῦ, “6 ὑπαὺ 
ΓοαγΟΥΠ. Ἰ]Δ ποῦ θΘοη τηλᾶθ ραγίροῦ 
ἰὴ Ἰονο. Οὐράϊθποο, δούϊνο ἰονο, 60η- 
Ππάσφηοο, ὑμ686 ἴμπγθο, φροϊηῦ ὅο {Πι|Ὸ 
βΒῶπιο ποῦ. ὙΠΙοσΘ ὑπὸ ομθ ἴθ. {116 
ΟὐΠΟΥ ἴ5. ΤΊΘ Βοῖγοο οὗὨ 2}} 5 ἐμ 71}} 
ἀσνυθιορπιοηὺ οὗἨ 0 ἀϊνίπο οἰ οἵ 
ΙοΥθ. 

13. ἐν τούτῳ γινώσκομεν...ἢ ἐπ Ποῦ 
ἑηιοἰοργίηιιδ Ὗ., ἐνν ἐδ, ὕπο ῬΟ8868- 
Βίοῃ οἵἩ ὑπ ΒΡ Ϊγῦ οὗ Ἰογο, πο ον" 
ἤγοπὶ οὐ, τρ6 ρογοθῖῦθ, ΜῸ ἄγ ΒΟΥΟ- 
ΥΆΠΥ οοηδβοίοι οἱ {|Ὸ μοῦ οὗ [}Ὸὸ 
αἰνίπο ἱπάν ] πη ἡ] 8. θδθη 
ἢ γηοα ΡΌΠΘΙΆΙΙΥ (0.12, ασοα αὐταοίς, 
ἐπ 1,9); ἃπα ὑπὰῦ ὈΥ σοπύϊπιοιιβ ἃπα 
ῬΥΟΡΎΊΘΒΒΙνΟ ΘΧΡΌΥγίοΙσ6 (οοπ ταϑὺ ἐγνώ- 
καμεν, Ὁ. 16). 

ἐν αὐτῷ μένομεν... ὅ.8660 Ὁ. 15. ποίθ. 
ΤΊο ΘΙ ον ον [66]58 ἢ {16 οηϊογτηθπῦ 
οὗἉ {π|8 αἰδοούίοη ὑπαξ {10 οοπέγο οὗ ἢἷ8 



ΙΝ. 14,15] 

πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. 

ΤῊΙΪ ΕἸΒΒΤ ΕΡΙ5ΤΙΕ ΟΝ ΒΤ 950ΗΝ. [45 
“Καὶ ἡμεῖς τεθεάμεθα 

“- «“ λ , Ἁ ᾿ 

καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι ὁ πατήρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν 
΄σι ΄“᾿ ’ 

σωτῆρα τοὺ κοσμονυ. 

12 δέδωκεν δὲ ἢ) : ἔδωκεν Α. 
[5 ὁμολογήσῃ : ὁμολογῇ Ἀ. 

116 15. )0 ἸΟΠΡῸΥ ΜΊῸΪἢ ὨΪ 56] ΠΟΥ ΟἹ 
ΟαΥ ; Ὀοοῦι86 ἐ}1Ὸ ΒΡ ὈΥ ΜΒ ΙΟἢ ὖ 
15 ᾿ηϑρί γα, Ὁ. τ] ΐο ἃἸοηο 10 ολῃ θ6 
ἰηϑρ γα, 15 ὑπο ριγιὺ οἵ αοά, 

ἐκ τοῦ πν.7 6 “ρἰγλ 5μὸ Υ., 
115 ϑρίγεϊ, “ἴο οδοὶι ἀοοογηρ 0 1218 
ΒΘΥΘΙᾺΪ ΔΌ11γ. πάθον αἰ ογοιῦ ἃ8- 
Ῥοοία 10 οἂῃ Ὁ6 5814 {Ππὺ (οα οσἶνοβ 0 
ΟἸΙνἰβυϊα 5 ὁ ΠΝ ρίγθ’ (τ ΤΊιθ85, ἵν. 
8), οὐ “οὗ 1Π|5 δρίν10., ΕῸΥ ὑπο ἀδὸ οὗ 

᾿ ἐκ (σοπίγαβί 111. 24) 806 Φ01}η Υἱ. 11, 1. 
16. Τὰ [πὸ ΗοΙν ΤΥ Υ τὸ ΟΠ ΘΟΙ͂ΨΟ 
οἵ ὑπὸ γογίοοῦ πμίοι οἵὁἨ {10 ΚΌΠΟΥΣ 
Δα ὑΠ 6. δοι! ἃ5. ΤΟΔ]ΠΙ5ο0α {ΠγῸῈ0}} 10 
ΡΣ δ΄ο ὕοο 1 15 {πγοπϑ]ὶ ὅ11ὁῸ βώιῸ 
ρισῖῦ ὉΠ Ὁ {Π|6 ἸΔΗΥ 50115᾽ ἀγὸ ΠΗΙδο 
ἴῃ ἐπ ὅοι υἱὑ}} (οἱ. 

δέδωκεν] λαιἢν ψίξοη. Οὐοπίγαβ ἢ]. 
23, ἔδωκεν. Τὸ ΠΟΥ οΟ. ἴῃ ὕσηπὸ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΝ ἊΝ ὕυ {ἰὸ ΑἸ ΛΘ. ἢ 116 
56η50 οἱ ἐκ τοῦ πνεύματος. 

14. καὶ ἡμεῖς τεθ....} οὐ γη105 οἱαί- 
γε Υ., απα 406 μαῦο δοϊοία.... ΤΊιο 
ΘΙΠΘΠ 6 ᾿γοποῖμι (ὁ, 6, 1. 4; «0110 1. 
16) ᾿υΐηση πιῦο Ῥνοιί θη, ὑπ οχ- 
γουϊοηοθ οἵ [6 ΟἸινϑδῃ δοοιοῦν 
σαῦῃογθά ἀρ ἴῃ {παᾶὺ οἵὁἨ 105. ἸολΊΟΙΒ. 
6 Ὡροϑὺ]θ ἄοοϑ ποὺ Βροι οἵ ἸΒ0} 
ῬΟΥΒΟΙΔΙΥ θα ἃ8. ΤΟΡΥΟπ οὐ ηρ 80 
ΟἸαγοι ἴον σ ΐοὶι 6 ᾿ν ἃ ἃν σροοϊα] 
γγονὶς ὑο ἀο. ΠῚ5 οχρογίοιοο (0. 1. 
14) ψγἂ8. ἴῃ ἃῃούπου [Οὐ {1ιὸ ΘΧρουῖ- 
ΘΟΟ οἱ 4}} (0011 1. 16.) 1ιὸ νἱβῖοι 
ἅΠᾺ Μυ]ύηθϑ5. οὗὐὁἨ ἁ ὑπ6 τ πηοάϊαῦο (118- 
ΟἸΡΙοΒ. ΘΟΥΥΟΒΡΟΠαά {ΠΟ ὸ Καον- 
ἰοάρο δῃὰ Ῥοϊιοῦ οὗ {1τὸ ἀἰβοίρ!οα ἴῃ }} 
ἃρ08, ΟΥ̓ ΦΟ ΘΧΡΙΌΒΒ ὑΠΠ6 βαλὸ {{π|}} 
Οἰμοννίβο, ἐμπαὺ Υἱβίοῃ. ἀπ νἸΌΠ 58 
ΓΘΙΏΔΙΏ 88. Ὧη ὩΟΙαΪπρ Θηἀομνιηοιηὺ οὗ 
{Ππ| ᾿ἰνίηρ Βοάγ. 

τεθεάμεθα] νΙΟΟΥ βρθακίηρ {10 
᾿πητηοαϊαῖο οὐ)οοίβ οὗ τεθεάμεθα ἀπὰ 
μαρτυροῦμεν ἃῖ0 αἰ δγοηῦ. ΤῊΘ οὈ]θοὺ 

τὺ 

15 Ἁἃ 4. ε ’ εἴ 3 σι 

ὃς ἐὰν ὁμολογήση ὅτι ᾿Ϊησοῦς 

[4 τεθεάμεθα δὲ Β : ἐθεασάμεθα Δ. 
᾿Ιησοῦς : -ἰ Χριστός Β, 

οἵ οομ οη 0} ννὰ8 ὑΠ|ὸ ΤΟν ]αὐϊοη 
οὗ {πὸ Πογὰ [ἴ0: πο οδ]οοῦ οὗ 
γυΙύη 688, ὑὸ ἀΘοἰαγαὕ101) οὗ 18. μγοδῃ- 
ἴῃ, [Ι͂ἢ ἃ ὙΠΔΟΡ 5080 ΒΞ] 1 ῦπα] [ΔοὐΒ 
ΟΔ Ὀδοοιμο {Πὺ οΟὈ]Θοΐβ οὗ αἰγϑοῦ 
ἰδίου (σοτῃρ. [081 1.33, μένον). 1{6Γγ0 
Πονον ΟΣ ἢ ὑποιρ!ῦ ἰ5 {Ππῶὺ {116 8[ρ- 
πἰΠολποο ΟΥ̓ ὑἰιο μον Ὁ Δ ΙΒθῖ0). γνᾺ8 
Ἰὰς Καοτνῃ ὑο ὑΠοθ6 10 ΘΓ ΟΆΠ]]Υ 
τοραγἀοα ΠΠ|Ξ8 [τ δα Οὐπουνοά ὑδο 
ΠΘΟΘΑΒΆΡΥ ὑθηάθηον οἵ ἅ}} {18 Δοῦ! 5. 
ΤΙ {1.15 τοϑραοοῦ ΠῚ. 110 νὰβ. ὅ]οὸ 0Ὁ- 
760 οἵ οοποιῃηρίαὐϊοη (θεᾶσθαι) διὰ 
ποὺ οἵ νἱβϑίοη. (ὑοπηρᾶγο 4Φ01 1, 24 
(ἑωρακα)ὴ Ψὶδ] Φ08) 1. 32 (τεθέαμαι). 
ὥθο 4150 6. 1. 1,2. 

ΤῸ ἀδὸ οἱ τεθεάμεθα ΟὈΥΤΙΟ5. {116 
εἷμα θμοῖκς ὑο δ. 12, θεὺν οὐδεὶς τεθέα- 
ται. ΤΠοιύρῖι (ἀοα 111 |56}{ ᾿ὰ ποῦ 
ὕθοι πὸ οὐ]θοῦ οἵ αἰτθοῦ [1 Πγ8}} γῸ- 
ΒΕ Σα, γοὺ ΟἸ ιν] δϑύϊαν ζ10}} τοδί ἸΡΟῚ ἃ 
Ἰδέοτν!ο γόνοι οὗ ΕΠ15 Ναθα 16. 

τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν] ΟὐΠΙρ. 
Ί. 25, ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν, 111. 11, 
332, πα οοηὐγεϑῦ «{01}} 1. 3.., ἑώρακα καὶ 
μεμαρτύρηκα, ΧΙΧ. 35. 1716 ΘΟΛΘΙΠΟΙΒ 
ὙΥΪΌΠΘΗΒ. Μὰ 8 56 πρὸπ ὑ1|ὸ Δριἀ ἰρ’ 
ΟΧΡΟΥΘΙΟΘΟ, 

ὁ πατήρ] ΟὈὨ}. “. 10 (ὁ θεύς) ποΐο, 
ἀπέσταλκεν͵ ἀαΐ, κομί, Ἴἢο ὑομ- 

ΒΙΟΙΥ͂ ἴ᾿ ΠΟΛ οὔ ΒΥ ὕο {Π|Ὸ }}18- 
τους ἰοῦ (». 1ο, ἀπέστειλεν), θα (18 
1 δ. 9) ὑο ὑΠὸ ρογῃιάοηοο οὗἨ ΟΠ δ08 
εδϑίοι. ΟΥ̓́ {1018 6] Ίθγοῦα ἢνο ἀἰνϑοῦ 
Κηομν]οάσο, Οομρ. Αἀαϊθ Ομ] Νοῖῦο 
ΟἿ 6. 1]. δ. 

σωτῆρα τοῦ κι] 5ἰναίογο}}} πη 6 ὲ 
Υ. (ῳοσμῖὶ 1), αἃΒ ϑιαρίοι" 97 ἐδα 
τρογίά. 11ὸ [Ὁ}}] {010 οὐ Β ΟΠ6Ὸ 
ἀραίη ἴῃ ὑπ Ν. 7. 45. {Π6 ΘΟ ΟΒΒΙΟΩ 
οἵ [86 ΔΑΠΔΥ Δ η5, «7 0}}}} 1. 42; δηὰ 
{π6 ὑπουρὺ ν 16} 10 ΟΟΉΥΘΥΒ 18. 6Χ- 
ῬΓΟΒΒΘα ἰπ Φ0Πη 11, 17, δ᾽ Δόο]μι 

ΤΩ 
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[Χριστός ἐστιν ὁ νἱὸς τοῦ 

ὨΟΜΘΥΘ 6156. 1805 {ῃ6 {1010 σωτήρ, 
ὙΠ] Οἢ ἴῃ ΟΥ̓ΠΟΡ ἀγροδύο!ο τυ υηρθ 8 
ΔΡΡΙ1οἃ Ὀοίῃ (1) ἰο “ ἀοἀ": τ Τίπι. ἰ. 
Ι θεὸς σωτὴρ ἡμῶν καὶ Χ. Ἶ.; ΤΙ, 1,.3 
ὁ σ. ἡμῶν θ., ἴ. το, 1. 4; {πᾶρ Ζ2ς 
μύνος θεὸς σωτήρ; τι ὨΟΙῸ ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ 
1 Τί, 1. 4.ὁ σ. ἡ. θ. ὃς πάντας ἀνθρώ- 
πους θέλει σωθῆναι, ἵν. 1ο θεὸς ζῶν, 
ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μά- 
λιστα πιστῶν (σοι. μὰ 1. 47); τηᾷ 
(2) ἰο ΟἸινῖβῦ : ΠῈ 0 11. .11 ἐτέχθη ὑμῖν 
σι ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος; ΛοΙϑ ν, 31 
[Ἰησοῦν] ὁ θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα 
ὕψωσεν, χὶϊ!, 23 ὁ θεός... ἤγαγεν τῷ σ- 
ραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν ; 2 'ΤΊΗ1. 1, 10 ὁ σ. 
ἡ. Χ..; ΤΊ, 1, 4 Χ. Ἵ. ὁ σ. ἡ. (ΘΟ. 
ῥι 3), 11. 13 ὁ μέγας θεὸς καὶ σ. ἡ. Χ. Ἴ. 
Εἰ, 6 Ἰ. Χ. ὁ σ. ἡ.; 2 Τοῦ, ἅν 11 ὁ κύριος 
ἡ. καὶ σ. Ἶ. Χ., 11, 20, 11. 1 (οοΠ}». 11], 
5 ὁ κ᾿ καὶ σ.); Ἀπ τοῦ ΑΓ Ο]ΥΥ 
ΡΠ, ᾿ἰ, 20 σ. ἀπεκδεχόμεθα κύριον ἢ. 
Χχι (Βρῖν. ν. 23 αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώμα- 
τος 8. ἀοιθυι}). ΤΠπ5. ὑπΠ6 {010 15 
οοηβηοα (ἢ ἔπ ϑχοορύϊοη ΟὗὁἨἁ {Π0 
τΥ 08 οὐ δὺ [λι[κ0} ὅο ὑπὸ Ἰαΐον νυυἱῦ- 
08 Οὗ {860 Ν, Τ᾿, ἀπ 15. ποὺ ἴουηά ἴῃ 
{16 οοηὐτγα! στοὰρ οἵ δὺ ῬΑ ρὶ- 
0109. ΤῸ ἀο.ΌΪ6 ΔρΡΠολὐΐοη ἴῃ ΤΊ, 
Ἰ,. 3 Π 15 ΨΟΥῪ ᾿ηϑύγι οὗν. 

ΤῊηο {0160 18 ἀρρ)164 ὑο ἀοα ποῦ τπη- 
[Γοαπ δ ν ἴῃ ὑΠ6 ΤΙΧΧ,: Προιύ, χχχίϊ, 
δ θεὺς σ. ὀπυ" ἫΝ ὦ 2260 9αἰμίαρ 

Υ.)); Ῥη. χχὶν, (χχ .) ἡ; χχυ. (χχῖν) αὶ 
(7.6ι δια ἴσαίου. ὩνΘΉ08 Α.)}, ΧΧΥΙΙ. (χχν].) 

(νυν ΟΝ οι «αἰμίαγὶδ τηθμ8 Υ.); 
Ιχν. (ἰχίν.) 6; ᾿Ιχχίχ, (ἰχχυἹ].) 9; ΧΟΥ͂, 
(χοῖν.} ε|} Ῥοι. ΧΧΧΙ 15; [5. ΧΥΠ  1Ο; 
ΧΙν. δ (Δ φαϊσαίον" Ομ}, 

84, χνὶ. 7; Εθα]ιιβ. 11. 1. 1 Μδοο, ἵν. 
.. 30. [Ὁ 15 πιϑοὰ α]80 οὗ Ἰππιδῃ ἀο  νοὺ- 

ΟΥ̓; «πἃ, 1Π1,0,15 (ὍῸ βαϊναίον Υ.); 

Δα οἵ {πῸ Ῥγοιηἶβο βαϊναύζοῃ (δ- 
γἱου) : [8. 1Χ]]. 1Ἰ ἜΑ βαϊοαϊον Υ 1. 

Ιη ΟἸαβϑῖοαι νυ ύονβ ὑπ 6 ἐἰύ[6 18 πιϑοὰ 
ΟὗἨ Ἰδῃγ ἀΟΥ 168, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ οὗἨ ζΖοι8 ; 
πᾷ ἰῦ νγὰβ σίνοη ὑπᾶθυ ἰα θ᾽ αὐσθοῖκ 
ἀγπαβύϊοα ὕο ρυΐποοα αδα Ὀοποίδοίοιβ. 
ΟΡ. Ῥοϑαύβοι Οἡ ἐδ6 ΟΥγοθα,, ὈΡ. 72 ἴ, 
(136 4 ποίο8, δὰ Ὑ οἰβϑίθίη οἡ [Κ, 

ΤῊΕ ΕΠΠΟΤ ἘΡΙΒΤΙ ΕΣ ΟἿ 5Τ 250ΗΝ. [ΠΡ ας 

θεοῦ, ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ 
11, Τί [ὉΓ ὨΜΙΠΟΤΟΙΒ ΘΧΔΙΏΏ]Ο5, [ὖ 
Πδά πὸ 1ιαὐΐη οαπναϊοηῦ ἴῃ ΟἿΘΘΟΥΟΒ 
ὑπο. ΟἸΘΟΥῸ Θομμπηοητίπρ' ἡ 6 1010 
ἃ 8. ΔΡΡ9]Π6α ἰο γαγὰβ δἀάα: Ηρα αἰλη- 
ὑπ οδὺ 1 ἰδ τηᾶρῆαι δῦ τὖῦ [μα ΐηο 
ἘΠ0 νοῦ Ὅο0 ΟΧΡΕΪΠΐ ΠΟ Ῥοβδὶύ, [4 οϑὺ 
ἩΪἾΡ ἢ δο6}" ααἱὶ βαϊαΐθαι ἀδὺ (ἐ}) 
Μόν». τὶ. 5, 63). 

ΤΊιΟ ἀεον5. (σωτῆρα) ἀοβουίθοβ ψηδῦ 
Ομ υῖδῦ 15. δὰ ποὺ ΒΥ ταῦ ΗΘ ἴδ 
ἀδβισποα ὑο Ὀο. (Ομ ρὰγ 11,1 ἱλασμύς 
ἐστιν, δὶ τὸ ἀπέστειλεν ἱλασμόν. Ταῦ 
ΠΟ. 18. γοῦ ρα γΥ διῦαγο ἴῃ 105 ᾿πλδ} 
ἀρ Ιοαθϊοη (ΡΠ. 11, 20 σωτῆρα ἀπεκδε- 
χόμεθα) ἰβ οοπιρ!οῦο ἴῃ {10 ἀϊνίηο ἰάθἃ. 

1015 ΟΣ ΠΥ οὗἁἨ πούϊσο ὑΠπαὉ 0.6 σον 8 
σώζειν μὰ σωτηρία ἃγθ ποὺ ΤΟ πΠπα 1 
{πὸ ΕρΒ0105 οἵ δῦ ΦόΠη. 

[5. ὃς ἐάν] δοο 1. ς' ποΐο. ΤΠ ΘΓ 
ἷβ πὸ Πα οη ἰὼ ὑπὸ ΜῈ] οὗ αοὰ 
(τ Τίη. ἢ]. 3). 

ὁμολογήσῃ] ὅ6 ἷ]. 23 ποίο; δ. 2 
ῃοΐο. πὸ αἰβδογοιῦ ἴον οἵ ὑΠ6 οοη- 
[οβδίοη σοχαίγο ὑο θῸ βυπα θα ὑορ ΠΟΥ, 
76 ἡπαΐ δον  ρεδοί, ἐμ. βϑόη, ἑν ἐδ 
Μιμδο)" αἴδο (ἢ. 23); δον Ἔριν 
ἐλαΐξ δσορρμν γυνδοίδ, “655 Οὐδέ σογα ἐῊ 
ἐλ Πρκῖν ἐφ Γ᾽ αὐ (ἰν. 2), Ῥοποθδθ}" 
σον οββοί ἦν ἐμαὶ «7055 [Οὐ 8} 18. 1δ0 
ϑὸνν Κ᾽ αἸοεῖ, αοὐ αν ̓ ζοί, ὧν ων απα 
μ6 ἐμ αἰοή. Τπο οχαοῦ ροϊηῦ οὗ ὑΠ0 
ΟΝ ϑβῖ0) ΠΟΡῸ ῬὈΓΟΡΩΙῸΒ Ὁ} ἢ} 60ῃ- 
σαϑίοη, πὸ τοοορπύϊοι οἵ ὑπ τογο- 
ἰαὐΐο οἵ (1οὰ 15. ὑϊθ βίριι οὗ ὑπ6 ρτο- 
Β0η0606 οἵ (οα (οορ. 1 ΟοΥ, χὶὶ. 3). 
Τὴο ἡπεΐ οἵἨ {ἢ} οοπίοβϑίου ομαγϑοῦθν- 

ἰβθα ἴῃ Ῥ. 2 18 πον ἀοΒον θα {]}γ. 
ὁ υἱὸς τοῦ θ.] 66 ὁ. 1}. 8 ποίθ. 
ὁ θ. ἐν αὐτῷ μ...1] 36 ἰδοὺ οὗἉὨ ὑπὸ 

αἰνίηο [0] Οὐ 5] 18. ργθβοηϊοα ΟΥ̓ δύ 
Φοθη ἴῃ αἰ γομῦ ΓΟΥΠΊΒ. 

Ι. δομηθυϊ 68 ἰὐ 15 βοὺ ἔουτξ ἴῃ 1ἰ8 
ΓΘΟΙΡΓΟΟΔὶ ἔα] Π6Β8 : 

111, 24, λ6 ἐδιαΐ κοοροίδ, (ὁ τηρῶν) Η 8 
σογημαημήπιθη 5 αδ᾽αάρί, ἡ, Ηΐην (ὁ 
θεύς) «πὰ 276 ἔῃ λίγ. 

ἷν. 13, λογοδῃ 106 ρμογεαίνα ἐμαΐ 106 
αδ᾽άο ἴῃ. αι απαὰὶ ἢ ἴῃ, ιι5, θοσαιι86 
Ηὸ λαί᾽, σίϑον, τι8 η Ηΐ δρίγτξ, 

ἷν. 15, τοἠοϑοθ567' ϑέαἴί σοη 685 ἑδαὶ 



ΤΥ. 16] 

’ γ 3 Α 4 σι σ΄ 

μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ. 

7 [ΟΠ δε} ἐ5 ἐδ ϑόη Κ᾽ σοί, σοί 
οδταοί, ἐν μΐμι αν κα ἐμ Οοιί, 

ἵν. 16, σαοὐ ἐδ ἰονϑο, αὐ δ6 ἐμαΐ 
οδέαοίί, ἔῃ ἰονο αὐτζρέν, ἔη Οαοά, ἀπά 
οὐ [αϑίαοίλ} ἴα λίην. 
1} ὑῆ686 ῬαΒΒαΡῸΒ ἴῃ ΜΈ]10].) {86 

ἀϊνίηθ [ΘΙ] ον Βῖ 16. ἀοβουῦθοὰ ἃ8. ἃ 
[ΟΠ] ον ΒΡ τὺ “οὐ, τησϑῦ θὸ οομ- 
Ῥαγοα {Π086 ἴῃ ψ] ]οἢ 10 18 ἀοβουροα 
ἃ8 ἃ 16] Οὐ 8}} 0 νυ} Οὐ γῖδῦ : 

ΦόΉΠη νἱ. κό, λ6 ἐδαΐ οαἰοί, (ὁ τρώ- 
γων) γε} Ποδίν «πο αν ἱη οι, ἡ θ]οοα 
εὐ ιαοές, ἐν, 476 αἰ 7 ἐμ ἐνίι, 

1 ὁ. χὶν. 20, ὧν ἐψαξ «(ἀμ μ6 εἰμ 

ἤηοιθ (γνώσεσθε) ἐμαί 7 «ἐν ὧν γὴν 
Μαΐμον, απο μὸ ὧν 76, να 7 ἐμ γον. 
08 χν, ,.6 ἐλαΐ αϑέκοίῃ, 476 αν 

7 κι λύμην, ἐδ βαλγλο ϑοαγοί,, γον γυιέ, 
10 ν}}] ΜῈ οὐβουνοά ὑμαῦ, ψ 1 ΟΠ 

οχοοράϊοη (ς6. ἷν. 15), ὑΠ6 “ ἀνθ ]]]ηρ’᾽ 
ὉΓ “θοίηρ᾽ οὗἁὨ πδὴ ἴῃ (ἰοᾶ 8. μἰδοοα 
ἢγϑὺ (111. 24, ἱν. 13, τό ; φοΙηρ. ἰΪ. 24 ; 
0} νἱ, τό, χῖν. 20, χυ. 5) 1ιὸ 
ὩΒΟΘΉΒΙΟη 0 ΠΘΆγΘΙ, ἢ ὙΟῸ ΠἸΔΥ 80 
Β,ΘΔΚ, σΘΠΟΥΙΥ Ῥγοοοάοβ {πὸ ὑγὰ8- 
ἢρσαγαύοι οὗ ολΓΕ}}. 

2. δοιμούίϊηηοα ἀρὰ ὕπὺ αἰγῖμο 
[Ὁ] ρ 8. τοραγάθα ἴῃ ὁπ6 οἵ 1085 
ὕν ἀϑῃοοίβ : 

(α) Το ΔΟΙάϊηρ' (θοἱηρ) οἵ πιὰῃ ἴῃ 
1οὰ (ον Οιν]8): 
Ἷ. 5, ἦρι ἐδ τοὸ ζηοῖῦ (γινώσκομεν) 

ἐμαΐ 1606 αΥὸ ὃγι 77Ὡν. 
Ἱ, 6, μὲ ἐδμαῖ βαΐ ἢν μὰ αὐ] οί, ἴῃ 

Πζηι ογὴξ ᾿ἰηιβος αἶδο ἴο τοοϊἤξ ουολὶ 
45 76 Ἰραἰξοα, 

111. 6, φρο οη6 ἐδαὲ αδιαοίδ, ἴῃ 
Πίην εἰμηοίν, τοί. 

Υ. 20, 106 ἤηοτο (οἴδαμεν) ἐξαΐ {6 
δοη 9 Οοὐ ας, συηλο.. .αἸα 186 αΥ̓Θ 
δη Ηΐηι ἐδιαΐ ἐδ ἔγιι6 (ἐν τῷ ἀληθινῷ). 

Οομρᾶγο ΨΦομη χν. 4 (γο οἀπῃοῦ 
ὈρΔΥ ἔγα 10) θροορὲ γ6 αὐτάρ ἴῃ 69. 

ἱ, 28, αϑδίά6 ἴω Ηδέην ἐπαὶ ἡ δ 
δαί δ ηιαηι(7θίο 106 ἠιαῷ δαῦό 
δοϊάηό88... 

(β) Τῆθ δοϊάϊηρ (Ὀοἰπρὶ οὗἩ αοα (ΟΥ 
ΟἸινἰβὺ) ἴῃ πιδῃ : 

πὶ. 24, λογοῦμ 106 ἤποῖο (γινώσκομεν) 

ΤΗΝ ΕΠΒΗ͂Τ ΕΡΙΚΤΙΕ ΟΕ 5Τ 9006 Ν. 147 
6 ΝΠ ΞΨΕ , 

τὸ Καὶ ἡμεῖς ἐψμνώκαμεν 

ἐμαὶ 16 αδταοι ἐν ἐν 5, ἤγοην ἐ6 Θ᾽ νὴ 
«οὐνεῖ, 116 σαῦο Ν8. 

ἱν. 12, 1 Ἰοῦ ἰοδὸ ὁπὰ αροίδ6}" αοα 
αι οίδ, ἐν Μ.5... 
Ψ0. ΧΥΪ. 22 ἢ, ἐδα σίογῳ τολέδσῆ, 

Τῆοιν ἠαδί ψίϑον 276. 7 μοῦ σὲὶδθη 
“ηΐο ἐξόν; ἐδαΐ ἐμ λαμ ὃ6. ΟἸ)6, 
θδθ)λ τ 00 ὐὉ ἠδ; 7 ἐηι ἐδιθηι, αν 
Ζηοι ὧν 74... 

Φ ἢ ΧΥΪΙ. 26, 7 ηιαιία ᾿ηοιρην μγἴ0 
ἐγοην Τὰν Δαηιο.. ἰδαξ δο ἐονο το γο- 
40οὐ, Τῆι Ἰοροῦϑὶ Μ͵Ὸὸ νὰν 6 ἔη ἐδιθηι 
αἰ 7 ἐμ ἐδιθγη, 

Τὺ 15 οἵ ᾿πύοτοϑῦ ἰο δχαυαΐῃθ {680 
ΒΘΥΟΥΆΙ ῬΑΒΒΕΙΡῸΒ ἃ8. {Ππϑ γα ίηρ; ὑῃὁ 
οἰποίθαῦ ομθὸ, {Π6 οοπα!θοη8, {0 
Β10Ὲ., ὑΠ 6 ὙοΒ.} 08. οὗἨἁ {1118 ΓΟ] 8] οὗἉ 
τη ΨΊ] ἀοά. 

(α) Τ]1ο οἤϊοϊοηῦ ολπ86 : ὑῃ 0 γοοορ- 
ἩΪοὰ. οὗ 6Π|ὸ τονοϊαῦΐοι οὗ αοἂ ἴῃ 
ΟἸγῖϑύ, οἵ ὑ}Θ ΟἿΟΥΥ δα ὑπο ΝΆ οἵ 
ὑπο αὐ Ποῦ : Φοιη ΧΥἹ. 22 ἢ, 26, χὶν. 
20; 1 490}1ῃ ν. 20, 

(β) 'ΤΘ οομπα θ]0}8 : σοὨ Οββίοῃ, ἱν, 
15: Οὐοάΐομποο, 111, 24, 11. 6 ; Ἰογθ, ἱγν. 
1τ6. Τ7]ιοθὸ ἃ16. δ} 1161 π0 ἴῃ ἢ 6 
ὑπουριῦ οὗἨ ραυο ρου. ἰὼ ΟΠ Β 
Παμιδηϊῦν, «οἱ νἱ. κύ, 

(γ) Τὸ βίρῃ : ὑΠ0 γοββθϑδίοι οὗ ὑΠ0 
δρίτιῦ οὗ αοά, 111. 24; ψ ΟΝ 5] 18 
{5601 5. {{|ὸ ΒΟ ΧῸ6 οὗὁὨ Ο᾽ΘΘΙΟΠΟΟ, 1, κα ; 
δηα ΟΥἼονο, ἱν. 12 ὦ 

(δ) ΤΊιο τοϑυβ : γα Ὁ] 688, «0118 
χΧΥ, 4ἴ,; σοπβάοποο, Σ ΦΔολη ἰἰ. 28; 
ΘᾺ ΠΙΘΙΘΒΘΉΟΒΒ, 11], 6. 

ΤῊΘ π8ὸ οὗὨ {}16 ὑουη8 ὁ ΔΌΪΑΙΏρ᾽᾽ δηα 
ΒΟ Πρ 15 4180 ΒΡ ΌΒΕΤΟΘ : 

(.) 146: 1], 6, 28, 1]. 6, 24, ἵν. 
121.,τς ἢ; Το. γἱ. κό, χυ. 4 ἢ 

(Ὁ) Ὀθ: ἰ,. 5, γ. 20; Φοϊιη χὶν. 20, 
ΧΥΪ,. 23, 26. 

Τη {15 σομποχίοι ΒΒ} 5 γοτηαυὶς 15 
οὗ ᾿πἰογοϑὺ ὑμαὺ {πὸ ἥρ Υἱῦ 18. Βρόοη 
ΟΥὗἨ “58 Π6 γΙδοο οὗ {Π|ο860 ὑμαῦ ἃ1Ὸ 
βαηοῦ οα. “ΤῊο βρίεῦ,, 6 ρΌΘΒ. 0 
ἰ0 87, “15. ὑῃ0 ΡΙδοο οἵ {110 Βαϊ ; μὰ 
{10 βαϊηῦ 18 ἃ θΪδοθ ΔΡΡΥΌΡΓαῦθ ἰο 
ἴμο ϑριγιῦ...᾽ (ἀ6 δρίγ. 5', χχνΐ, 8 62). 

ὃ θ. ἐν αὐ... αὐ. ἐν τῷ θ.} Θοἄα ἐη ἤζηι 
τ... “Ὁ 
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Α ’ ᾿Ὶ ᾽ ει ᾽ ς Ἁ , 

καὶ πεπιστεύκαμεν τήν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν 

τό πεπιστεύκαμεν δὲ]}} (γρ) : πιστεύομεν Δ Ὧϊο. 

..«.0δ6 ἦν. Θοά. ΤῊΘ ὕτο οἰδιϑο08 τλᾶγκ 
ὕνο δϑρθϑοίβ οἵ {μ6 ΟΠ γι βεϊδη 116. 
ΤῊ ὈΘΙ θυοὺ ἢδ5 ἃ ΠΟῪ ἃ πα ἰμγ 1 }}}0 
ῬΟΥΘΥ ΤῸ ἐδ ΠΗ] πηδηῦ οὗ 1118 ὙγοΥΪς 
οῃ. θᾶγίῃ : “Οαοα 15 1π πη). Απὰ ἀραὶη 
ἢὯο ὙΘΆ]}1808 ὑμαὺ }}}5 16 ἰΒ ποῦ ὁ 
Θαρίἢ, ὑμαῦ ἢῸ ὈΟΪΟΠΡῊ Οϑϑο 011} ὅθ 
δύο ΟΥ̓ΟΥ ; “110 15 ἴῃ (ἀοᾶ, ΤΠ 
αἰνίηθ [Θ]]ΟΥ 510 18 οομηρίοῦο μὰ 
οἰϊοούϊΐνο ἴῃ Θ80}. ἀϊγοούϊοιι. 

ΤῊΒ. ΘΟΙΠΡΙΟΙΘΗὐαΎ γἱον οὗἨ ἁ {Π6 
ἴ]η6088 οὗὁἨ ὑΠὸ ΟἸγἰδυϊαη ΠΠἴΠ0, ἃ5. ὑπὸ 
ὈΘΙ νυ Υ ̓ἰνοϑ ὴ Οοα πὰ αοἄ ἴῃ Πίπι, 
185 Ῥγοβοηΐοι ὈΥ̓͂ δῦ Φοἢη ἴῃ βούόσαὶ 
ἴοι, 706 ἰορὸ ὦ αοα αἰ (οἰ ἦν ἴμ 
ΜΠΐην (1. 17), Δηα ἢο ὠϑὲαοί)ν ἐγ ἰολθ 
((γν. 16). Ἐ οσια] ΠΠῸ ἈΡΙΑΘᾺ τὰ Πΐηὶ 
(111. 15); δια ἐδὼ ἐζζ8 ἐξ ἅν {0 ϑυλὲ 
φ αοὐ (ν. 11). Ἴπο Ἴγαῦλι 18. ἴὰ αἷμ 
(1, ὃ, 11. 4), ἀῃὰ ᾿ὸ τραϊμοίδ ἦ)ν ἐλιῸ 
Ζ7Ζγωΐ (2 ὰρ. 3). Τὸ νογὰ οἵ (ἀοὰ 
ἷᾳ. ἃπ6 Δ0Ϊ θὰ} ἴῃ ἶπ (1, 10, 11. 14, 
οὗ 11. 24), ἃμα 10 αὐζαθα ἐγὰ {μ6 τοογ 
(Φοῃ Ὑἷ1]1. 31) {0 ἴπ ἀπὰ ὩΡΙΘΑ ἴῃ 
{1 Ἰρ]ύ (11. ο ἢ), πα ὕπο πἀηοίϊοι οἵ 
αοὰ ἀὐϊάθ5 ἴῃ πὴ (11. 27), δα συ θ8 
᾿ϊμὶ ὕο 41} {πὸ Τυαῦι. Οομμ. ΔΡοοῦ. 
11]. 20. 

Ὑ]οϊββίη) ἴῃ 80 Βα] αὖ αι} οοηὑϊποῦ 
οὗ αὶ οὐῃύϊπούιγ, [{ΠΔ01Ὁ8}5 1 1200, 
801 αὐ οοῃὐϊησεν δ: Ὠδθϊθαῦ ἴῃ ὧο 
ἢ οι, βΒοα αὖ (6 οοπύϊπθαῦ ἢ6. ολδΝ 
(Αυρ,, Βρά6). 

16. καὶ ἡμεῖς) απα 106, ΜῸ ΜἾὮλυ Ολ] 
ΒΡΟΔΚ ἴγο ὑπο {] 085. οἵ ΟἸ}»Ἰπ ἢ 
ΟΧΡΘΙΘΠΟΟ ἃ8. ΟΟΠΓΟΗΒΟΥΒ οἵ ΟἸγ]δύ.... 
ΤῚ6 ομ860 18. ζδκοη ἰγοη ΜΠ ΡΡΟΒ ΕΟ 
(ὃς ἐάν) ἴο ἴδού. ΕΣ ἡμεῖς 500 δ. 14 
πρίθ. 

ἐγνώκ. καὶ πεπιστ. τὴν ἀγ.] σογηορῖ- 
γε (8 6 ογοαιτα γος σαγϊωξὲἑ Ὑ., ὁΟΘΉ. 
θὲ ογοαϊΐηνϑ χάριν αἰὐἰθοίιογιοηγν 726 1.5 
μαῦοὲ Αὑρ., συσϑὶ. οὲ ογθαἑαἑηνδ τη} 
[οαγὶία! 6} φμαην παδοὶ 1)6ι8 Ἐς, 1116 
ὕνγο γου 8 ἔοσι ἃ ΘΟ ΟῚ 4' ν ΟΡ, ἴη 
ΜΒ Ιοὰ ὑῃ0 ἰάοᾶ οἵ ὈΘ6]1οΓ χυλ] 05 Δηᾶ 
ΘΧΡΪαἰἢ5 ταῦ 15 ἴῃ 0118 880 0ῃ}0 ὈΥ]- 

ὁ θεός : -- ἐξ, 

ῬΔΔΥῪ ἃηα ΡῬγΟαοηδηῦ Ἰάοὰ, ΚΗΟΥ͂- 
Ἰοᾶρσο. Τ|ιΘ γυ σαίο γομάἀουπρ' ΠΠΓΟΥΚ 
(6 ΟἸΙΡἢ 818 ὙΥΟΏΡῚΥ ἡ δοίί, ΤῈ6 
ΒΆΠΩΘ ὑΧ ὙΟΥΒ ΟΟΟῸΣ ἴῃ ΦΟΠη Υἱ. 69 
ἴῃ {Π6 ΥΘΥΟΥΒΘ ΟΥ̓ΔῸΣ : ἡμεῖς πεπιστεύ- 
καμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος 
τοῦ θεοῦ,ς͵ ἴὔμπμαοιν αἰ ογομδ ἀβροοὺβ 
Καον]θαάρο γγοσθᾶοθ ἔα ἢ ἀπ [}0]} 
ΡῬΙοοοάοβ Κυον]οᾶρο, ΑΥῸ τηαϑὺ ΠᾶΥῸ 
ἃ ὕχαρ 1 Ἰπηϊ θα Καον]οᾶρο οὗ Π6 
ΟὈ]οοὺ οὗ [1 υοίογο ὕγαθ 110} ολ 
Οχὶβῦ δα ἔσο [Ὰ10}1} ΟΡΟΙ5. ὑΠ 0 ΨΥ 
ἰο ΠΟΥ Καον]ορο, Δ ΡΌΠΟΥΩΙ (Ἀ10}} 
ἴῃ ΟἸχῖδῦ ἃ πο] βυγγομἄον ἰο [Π1ὴὶ 
ΡΙΟρΡαγΘα {0 ἀἰΒΟΙμθ]08 [ὉΓ ἃ ΙοΟἰΟΥ 
ΔΡΡΙΘΠΟ 810.) οὗ 1118. οἰαγοῦου, Τ]10 
«ούπα! ὀχρουίομοο οἵ Ιονο ᾿μο] 05 ὁ} 
ῬΓΟΙΪΒ0 Οἱ ᾧ ΔΥῸ χμλ]!οδύμθιοιι οἱ 
15 ὑγολβαγοθ. ΤΊῸ5. δύ Φοίνα τἀ οι 
᾿οὸ : ἐὟα Ἰιανο ρογοοϊνοα ὸ ἀϊνῖηο 
Ιονο, Τὸ ἃ ὁουθω) οχίοηῦ τὸ ᾿ᾶγο 
ΤΟ 50 τ δῦ 10 15: τὺ γγὸ ἤᾶνο ποὺ 
ΟΧδαδίοα 1 τηθηρ. [ἢ τ ΟΝ]; 
ΝᾺ ᾿ᾶγο Ὀο]ογοὶ ἴοο; μὰ 1 {πὴ 0 
σομβοίουβ ρου οουύοη. οὗὨ ᾿ηο ] οαρῸ 
νὸ νἱῦ ἢ] Πουῦ ἀουθὺ [ογ" αιδαγ ΓΟ- 
νοϊαὐϊοη. 

τὴν ἀγ. ἣν ἔχει ὁ θ. ἐν ἡμῖν! ΕῸΣ {6 
ῬΠγαδο ἀγαπ. ἔχειν 860. “011 ΧΙ]. 3ς 
ἐὰν ἀγ. ἔχητε ἐν ἀλλήλοις ; Φ0.}) Χγ, 
13; 1 Ροῦ. ἵν. 8 τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγ. 
ἐκτενῆ ἔχοντες ; 1 ΟοΥ. χἱἰΠ. « ΕἾ; ΡΠ]. 
1ϊ. 2, Τῦ 5. οἴοαν ἴοηὶ ὑἰὸ οομίαχί 
ὑπαὺ πὸ Ἰογὸ ΠοῦῸ ΒΡοΐζο. οὗἩἨ 8. {116 
ἸΙονὸ υἱοὶ (ἀοὰ πὰ μα 5]χονν5 ὕο- 
γα τ. Βαῦὺ δὺ Δο}} δα ἃ 
ΒΘ ἱποπρ]ῦ ἰο ὑπαὺ οὗἩὨΎ (οα᾽Β Ιογὸ 
ζονναγ5 Ὠλλη (εἰς ἡμᾶς). 11 Ιονο οὗἁ 
(ἀοὰ ῬΡοοοπιοβ ἃ θόνο ἴῃ ὑπὸ ΟἸγ]8- 
ὑ ον (ἐν ἡμῖν. ΒΟΙΊΘΥΟΥΒ ΤῸ 
08} 6 ΒΡ οΤῸ ἴῃ πο τὸ ὁρογαῦοβ δηὰ 
ΤΆ ΚοΩ (861 [010 1ῃ (ἢ6 ποι]α (5 Οὐον. 
ἷν. το ἢ.) Οὔὐμῃρ. δ. 9 ποίθ. 

32. Το αοἰλοϊίψ ΟΥ ἰονο (16 ὃ---21). 

Ιῃ 86 ὕνψο ρῥτγοοθάϊηρ βθούϊομβ δῦ 
Ψοδη 5 βῆον Ώαῦὺ ἰονὸ ἰβ8. ἴῃ ἰδ 



Ἶν. 16] 

ἡμῖν. 

ΤῊΝ ΕἼΒΕΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟἿ 51 90ΗΝ. [49 
ς } 3 “ 4 7 νι ς ’ 3 Ο θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένων ἐν 

΄ι 9 7 . “σι ΄σι ’ Ἁ ς Ἁ 9 3 “ τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ [μένει]. 

ἐν αὐτῷ μένει ἰδὲ γὴη6 10 5Βγ17.}} : -- μένει  νρ. 

ΘΒΒ600 Δηᾳ οΥἱσίη, ἐπα ἴον 1 προθϑ- 
ΒΤ ὈΟΘΟΙΊΘΒ ΔῈ. ἸΠΒΡΙΥΪηρ ῬΟΥΟΥ ἴῃ 
{110 ὈοΘΙ]ΊονΘΥ, Δι ιβυσουῖηρ [0 ἃ ΘΟΠ  αβίοη 
οὗ ὑΠ|0 Τπολγηαύϊοη. ΗΘ ΠΟΥ ἀΟγΟΙΟΡΟΒ 
ἸΟΥΘ [ΠΥ {116 δοῦν οὗ ἰογὸ : ἃπὰ 
ὑ}18 ἴῃ ὕνγο Ὑϑἰαυϊοηβ, ἃ5 ὅο {ῃ6 θ6- 
ΠΌΤΟΥ 1 ὨΪ861} (τ ---ἰ8), Δ ἃ 5 
0 {Π|ὸ ὈΟΙΙον ΟΥ̓ ἦι 1}18 ἀρ. ρα 1.18 
[6]1ονγ- ΟΠ ΙβθϊἢΒ. (19---21). Οἱ {Π|Ὸ 
ὁπ 581416, τῦ 8. ὈΥ͂ ΘΟΕ] πᾶποο ἰῃ Ἰογο 
ὑμπαὺ [Π0 αἰνίηο ΓΟ]]Ον Ά}}1}0 15. τολ 8 
ὈΥ ὑἰιο ῬοΙ θνον (16 δ), ν] 1] ἰογο 15 
Ῥογθοιοα ἴῃ ὑπὸ ἀἰνίηο [Ὁ] 8} 0, 80 
ὑπαὺ {Π|6 Ἰαϑὺ οἱθηγοηῦ ΟΥ̓́ ἴΟΩΥ ἰπ οαϑῦ 
ουὖ οὗ {11 50} οὗ Ἰπὶ ν}}0 Ἰονο (17, 
18). Λμᾶὰ οὁἢ {Π|0ὺ ΟΥΠΟΥ 546. Ἰονο, 
ὙΠ 10 15. οὐἨ ἃ ἀἰνίμο οὐσίαι (τοὺ, πγαιϑῦ 
Ὧο {Ἐ]6]10 ἡ ἴδον ἢ αἰνίηο ὑγρο, ᾿ὰ Ἰονὸ 
ἴο ὑπο Ὀτούῃγοιν (20), ἀοουγάϊηρ [0 {Π0 
αἰνίπο ΘΟ Ἰηοηῦ (21). 
ΛΙΡΙΌΒΘ Πδμ ἐγησοῖ ἢ ἃ ΓἈΠΊΟΙΒ 

ὈΑΒβαρῸ ὕΠῸ ῬΥΌΡΤΟΝ. οὗ Ἰογοὸ {1} [Ὁ 
ἤηκ18. 108. ΟΟΙ ΒΕ δ]0.}. ἢ} ΟΟΙΠ ]οὐθ 
ΒΟ Εβυσγοπἄον, 118. ἢ 5οῸ5 πῃ ονο 
οαὖ ἴ ὑΠγῸ 0 ῬηΒΒαρΡῸΒ. οὗ (ΔΕ ΙΟΪ 5 (Ϊ, 
16 ἢ; νἱ. 2; ν᾽. το. Εἴνβῦ {πο γῸ 18 
ὕΠο χυϊοκοηΐμρ Οὗ ὅΠὸ αἰνίπο δ θοῦ οι 
ἰ) ὑπὸ 501 Ὀγ ὑπ γογοϊαίίοι οὗ {Πιὸ 
γγογα ; ποχύ, ὑπὸ ᾿ιοοίομ ΟΥ̓ μαι] 
Ἰηὐο ΟΠ ΤΗ6 Ὀθύμοοι ὉΠ 50} ἃ 0Π6 
ον; δηᾶ αὖ Ἰαδϑὺ {πὸ 501} ΟἿΟΥΒ 
1056} ΦΌΒΟΙ αὐ ον ἰο {πὸ δον ὑπαὺ ΤῸ 
ἸΏΔΥ γοϑὺ ὑπο (ΔΗΔΌΥ, εὐ 7Ζάώς οἱ 
“πΐρηα, 6. Υἱλὶ, ὃ 68). 

16, Το ψογὰ5 οὗ ", δ αὐ ἰ8 ἴον 6 
ὍΙῸ τοροσίοα 885. ὑ}|ὸ βιιθ]οοῦ οὗ ἃ πον 
«ἰογϑοριμθηὺ οὗἩ ὑπουρηῦ. βοίονο ἐπ 
Ἰάθα νγἂ5 οὗ Ὀϊγὰι δια Κηον]οᾶρο, ΠΟῪ 
ὕηΠ0 ἰάθᾶ 18 οἵ ρτόντ ἀμ δοίίοῃ. 
ΤῊ γονοϊαύϊοι οὐ ὑπὸ Ναύπτο οἵ αοα 
ἃΒ 000 0815 Οἷχῦ ἃ: ΓΟΒΡΟΙΠΒΘ ἴῃ ΔΠΒΊΡΟΥ 
ἴ0 ὑπαὺ τ] οἷ) 18 ΠΟΟΘΒΒΆΓΙΥ τοριγάοα 
ἂ8. ὃ “ῬΟΥΒΟΠᾺΪ 64}} ἴο γηθῃ, ἀπ ὈΥ͂ 
Βαρ ΒΟ ηρ ὑπο Ἰάθα οὗὁὨ πη] πη] θα 56} - 
ΘΟΙΏΤ ΠΟ 05 ἃ8 ΟΠδγροίο δυο οὗ 

(οά, 1 βοῦβ ἃ ὑὺγρὸ ἴον" Βυμηλη δοίϊοῃ. 
116 παύαγο οὗ ὑμ6 ῬοΙ νου τησϑὺ ὉΘ 
ΘΟ ονπϑα ἰο ὑΠο Ναύαγο οὗ Οοά. 

καὶ ὁ μένων... απ ἠδ ἐμαΐ αὐϊαοίῳ 
Εγομ {ΠῸ νοΥῪ Ναύιγο οὗ αοἂ ἰῦ 

ΓΟ] 5. ἃ8. ἃ ΠΟΟΘΟΒΒΆΓΥ ΘΟΠΒΟΠΊΘΙΟΘ 
ὑπαὺ {16 ΠΠ 0 οὗ βΒο ἀονοίίοῃ 15. ἃ {6 
ἴῃ. (ΠΟ 10} Πῖμ, ΘῪ 0Π6 π80 
οἵ ὕπὸ δοι)πηούϊοῃ 1π ὈΪὰ6Ο οὗἁ Β[}0]0 
ῬΔΙΆΠΟΙ θὰ (6. ἐμαί αδὲκ(ζοί) 10 
ὉΠΟῪ οὗἨἁ {110 ΘΟ ΡΙοχ Ἰάοα 18. ΟΡ ὰ- 
8180(, 

ὁ μένων ἐν τῇ ἀγ.] 6 ἐδαὶ αδἰ(οι, 
ἦγ) ἰοῦ ἃ8. ὅΠ0Ὸ ΒρῃθὴῸ ἴῃ ψ ]οἢ ἢἷ8 
ΠΠῸ 8. ΠΠΉ]]Ο]. Οομμρᾶγο Φόἢη ΧΥ. 
ο ἢ μ. ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ, μ. ἐν τῇ ἀγ. 
μου. Ἰίοτο {Π|6 [60]; ἰ5 τοραγοα 
ΔΌΒΟΙα ΟΙΥ νι οαῦ ἀπ ἔανύμου ἀοῆ- 
ηἰδίοη οἵ 108. ΟὈ] θοῦ, ἃ8. (ἀοα ΟΥ̓Δ. 
δαῦ πὸ εἰν ἄοα] πο Κπόνὴ 
ὉΠ Ὸὰ.}} ΟΠ Υἰϑὺ 18 ρυοβοηὺ ἰο ὑπ6 πα 
οἵ τοῦ ἀπ το 6 0, 

ὕπηάθν αἰϊογοηῦ ἀβρθοίβ δύ Ψοἢη 
ῬΥΟΒοΙ Βα οἰκονοτο “ὑμὸ Πρ ὐ’ (ὁ, ἢ, 
10), μὰ “ὑπὸ νον (Δολια ν1}1. 31), 
τ ὕΠῸ ΒΡΠ ΤΟ ἴῃ ν] οἷ ὑμο ΟΠ γ ϑυϊαι 
“ΔΙ 65, “Ἰονίηρ 18 ὈγΟύΠοΥ ἡ ἀπὰ 
“ῬοΠονἱηρ᾽, Μιδῦ ἃ85. {πῸ πῃ ΠΟΥ ΟΣ 
ΓΑ] 05. ἰὼ ἀν Κη ο55᾽ (δ᾽ ΧΙ. 46), 
δι ὦ“ μὸ ὑπαῦ Ἰον ον ποῦ, ἐπ ἀοιθ᾽ 
(ο, 11], 14).Ψ 

ἐν τ. θ. μ. καὶ ὁ θ. ἐν αὐ. {[μ.}] αὐτάοίι 
ὧν αοὐ «με (ὐἰ [αὐὶαοι.} ὧν λίγ, 
ΘΟ “Ὁ 15 ποΐο. ΠῸ ὑϊιαὺ 5ὸ ΔἸ οῃ 
ἴῃ ἰογθ ᾿μυῦ τίβοη 0 {ὑΠ|0 ΠΘΆΥΟΙΪΙΥ 
ΟΥ̓ΘΥ (0 0]. 111..3) ἀπ ΤΟυμα {Π|6 ῬΟΥΤΟΥ 
ΟΥ̓ ἀΐνιο [ὉΠ] ἴον ὑῸ ΔΘΟΟ])- 
ῬἢΠΒπχομὺ οὗ οἀγυ γ νου, 

Τῦ Ἰιὰ θθθα βοοι {Ππὰὖ {Π18. ὑποΐο! ἃ 
Ἀ] βίην 15. σομποοίοι ψ] 0} ΟὈΘάΙΘΗΟΘ 
(11. 24) δα σοηϊοββίου. (ν. 15), Λιᾶ 
Ιονο ἰμγόϊνοῦ ΟΡοάϊοποο (Φ ΟΠ ΧΙ. 15 
τηρήσετε, ἴλογῃ. ΧΙ]. 10), ἃπα 18. ὕΠ|0 
οομπά ΐου οἵ ἔΠ6Σ Καοποάρο (9 0} 
χῖν. 21 {{). 
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10 6Ε “ ε 3 “ θ᾽ ε “ «ὔ 

ν τουτω τετελείιωται ἡ ἀγαπὴ μεῦ ηἡμων, να παρ- 

17 ἡ ἀγάπη : - τοῦ θεοῦ [δ (Ἰα|). 

17. ἐν τούτῳ... ἢηι ἐῤιὲβ.. Τ]Θ τὸ- 
ἴθγθῃσο 5 θΘΘὴ ΨΔΙΙΟΌΒΙΥ ΟΧΡΙΔΙὨΘΩ. 
δοιηθ πάνθ οοπηῃοοίοα ἐπ ἐψὶ8 ψἱῃ 
ΜΠ αὺ [Ὁ] 8, οὐ ογ8 1} νι αὺ Ργ6- 
οΘο85. [ὼ {}|6 ΓΟΤΙΊΘΙ Οα80 07 ὙἹΘΥΒ 
ἢάανο θοση μο]ὰ. 1}16 σον 8 πᾶν θ66} 
ὑαΐκοιι οἸοβοῖν τὴ ὑπ βοοοηῃα οὗ {16 
[Ὁ] πρ ΟἰλλΒοβ, ἐν τούτῳ ... ὅτι...ἴη 
ἐλιῖδ...«Φοσαίι56,.., πὰ ἀραὶπ αν} ὑ}0 
βγϑύ, ἐν τούτῳ... .«ἵνα..., ἤ ἐΠιῖ8.. ἐδα 
... 7} [ὈΓΠΔΟΥ̓ ΘΟ ΙΒ χ ΟΥΟΝ πλγ Ὀὸ αὖ 
060 βού 5146. Τ]16 ᾿ῃὑο ΟΠ] Πρ ΟΙλι156, 
ἵνα..-κρίσεως, ἸΔΆΪΚΟΒ ὑΠ6 Ομ οχίοιι οὗ 
ἐν τούτῳ ὙΥ10]} ὅτε ῃηοδὺ πμηεύαχι), 710 
ΘΟ ποχίοῃ οὗ ἐν τούτῳ νν10}} ἵνα ψίνοϑ ἃ 
ὑτ0 ΒΟΩΒΟ ΔΠ4 15. ῃΟὺ [ὈΥΘΙρΡῚῚ 0 δύ 
011} 8 βῦγ!θ, ὑπμοῦρ]ι ὑπὸ οχαοὺ οομι- 
Ὀιπαύίοι. ἰοο5 ποῦ οὐοαν (ποῦ 40} 
ΧΥ. 8) 1ἢ Ἶ8 ΣΙ ΠΡΒ ; ΤῸΣ 10 ννο] ἃ ηοῦ 
"Ὺ βύγϑιιρο ὑμαῦ 10 580} 4 π86. ἃ ἤμὰ] 
Ῥαγύϊο]θ (ἵνα) 1 Ρλοθ οἵ ἃ ἀομηοη- 
βύγαθνο ῬΆΥΌ Ὁ]. (ὅτι), ἴ ΟΥ̓ΔΟΡ ἴο 
Ὀγιπρ' οαὖ {6 Ἰάοα οἵ οἴοτνῦ ᾿Ἰπγοϊνοά 
ἴο ὑ1ὸ Ἰαϑὺ ἴῃ 116 γα βαύΐϊοιι οἵ οομ- 
ἤάθηοο (0010. «01. ΧΥΪ]. 3; 6. 1]. 
11 Ὠοῖθ6). ββδιιῦ 6 ουμίοχὺ δι) ἢ}185 
ΘΘΠΟΡΩΙ πἰβᾶρο (6010. 11. 3 ποίθ6) [Ὡ- 
γΟὰ {116 οομοϊπβίοιι ὑπΠαὺ 116 γϑίου- 
ΟἸ0Θ 15. ὅο ὑμὰῦ Μ ΪΟ]} ργοοοάοα. 16 
ἈΥΡῸΠΊΟηὗ ΓΘΑῸΪΤΟΒ ὑπ αἰ γλίϊοι οὗ 
ἃ ἰδοῦ ὉΠ ὙΝΏ10}) ἃ ΘΟΠΒΟ]ΌΘΠΟΟ 18 
ἀγανν, Ταύμοῦ ὑμδπ ἃ ΓγύΠοΥ ΟΧΡΪὰ- 
παύϊοῃ οὗ μον ΙΟΥΘ 18 ρου οοίοα, Τ7ΤῈ}6 
[6] ΟΒ Πρ οὗ πὰρ Ὁ ἀοα δηὰ οἵ 
αοά νἱὺ τη ΟΔΥΥΘ5. ψιὺἢ 10 {0 
οοηδιιῃμηδίζοη οὗ ἴογο. ζ2) ἐλ 18 
ἴῃ 0818 ἀοιθ]ο σομγηναλῖοι---ἰονο μαϊἢ 
ὑθθγὺ ρογ)7θοθαἱ ΔΙΥΘΔΑΥ οἡ 10 Αἰν]ηθ 
5116; ἀμὰ 1 15 (οα β ψν1}}] ὑπαὺ τ6 
ΒΒ οι ἃ τᾶΐτθ 108. Ὀ]ΟΒΒΙΠρΒ. ὉΠ 6 1 ΟΥ̓ 
ἴῃ νἱθν οἵ ὑΠ6 ο]οβο οὗ θαυ ῃ]γ 116. 
ΦογοΘ πὰ ἃ ΒΓ ΠρΡῸ ἱΠΥΟΥΒΙΟῺ οὗἁ 

ὑπῸ Β6η86 οὗἁὨ ὑΐ6 Ῥαββαρθ : 779) ἦλοδ }67- 
7εοία 68... .«αγτίαβ, 8ὲ Παϊμοίαηι ᾿αθο- 
αἩνῖ8.. οὐ φεογποαίο {6 ὁϑὲ 815 Θὲ 08 
ϑίγιια... (ς. “ορίη. Ἰ,. 6. 40). 

τετελ. μεθ’ ἡμῶν͵] ρογγοσίᾳ 68 γι0- 

μεθ᾽ ἡμῶν : - ἐν ἡμῖν ἐξ, 

δἰϑομηη Υ., παϊ ϑοθι ρογγοοίφα κοτέ, 
49. ΤΠΘΥΘ οι ὈΘ πὸ ἀουδὺ ὑμπαῦ μεθ᾽ 
ἡμῶν 56. ὅο Ρὸ Ἰοϊῃοα νυ] {ῃ6 νου. 
Τ}16 βὐγαούπιιο οὗἨ [Π|0 βρῃύσῃσο ἰβ. ἀ6- 
οἰϑίνο ἀρεηδὺ ἐρκίηρ ἡ ἀγ. μεθ᾽ ἡμῶν 
ἐορϑύοῦ ἴῃ {110 5680 ὁ“ {}}6 Ἰογθ Ψ}10]". 
ἷθ γον! βοὰ θούννοομ. ΟἸεἸβυϊλ 5, ΟΥ̓ 
“(16 Ἰογο οἵ (ἀοὰ 8]νθνθι ἀμ ηρ᾽ α8.ἢ 
ΤῸ υὐἱχῖὸ ἴοσα οὗ ΘΧρυόββίοι ἃ}}- 
ῬΘΆΓΒ ὕο ᾶνὸ Ὀοοη οἰόβοι ἴῃ θ] 09 οὗ 
{Π|6 5πη}0}}16 ὁδαὐν θθο. μονοούοα ἴῃ 
5 ἰὼ οὔθ 00 ρἴμοο πὸ μου οι 
ΟΙοαΥ ἢ ὕΠῸ τολ 56 ἃ [6] 8}}}0 οἵ 
αυὰ ἃ πὰ. υνΘ 18. ποῦ ΒΠΏΡΙΥ 
Ρουΐοοῦοι ἰὼ τὰ (ἐν ἡμῖν) ΟΥ̓ ἂπ Δοΐ 
οὗ αἰνίπθ ρόνοῦ, θαὺ ἰὼ {ὉΠΠ]}1πρ’ 0115 
ἴββῖιοὸ αοα ον κπ νν 10} πῃ (μεθ᾽ ἡμών). 
δοιοῦ αν οἱ ὑπὸ βᾶμιο ὑπουρμῦ οὗἁ 
σΟΟροΤὐ011 15. 560 1) Λοίδβ χν. 4, 

ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν. (ΟΡ. 
3 4011} 3 ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν χάρις.... 

τετελείωταιΪ δ᾿. 12; 0. 1. κ' ποῦο. 
ΤΠ1ὸ ὕθμβο ῥγοδοηΐβ ὑπ γοΥ Θοὕ0Σ. 8 
ἀομομάοηῦ οἱ ἂν ΘΟ λοι [6]]Ο 8} }}} 
θούμνοου (1οα ἀμᾷ {Π|| ( νἸπυλη ὈΟΔγ. 
Οὐπέγαϑὺ ΟἸοι. αἰ Οὐγ7. 1. το οἱ ἐν 
ἀγάπῃ τελειωθέντες. 

ἵνα παρρ. ἔχ.] τὸ Πώὠμοίαε, δαφοα- 
ἡ Υ, ΤΠ Γ]Π6 55. ΟὗὨἨ ἰογὸ 18. ΟἼΤΟΙ 
10 ἃ ΥἹΟῪ 0 δι. οηι. ΤΤ1ο [θοὴν 
Ψ] 16} 15. ἀοῦνο ΠΟῪ ΜῈ] ἄγ 1ὑβ 
ἔα ]]οϑὺ οἴοοῦ ἴὰὼ ὑπὸ βαργθιηρ ἐγ} οὗ 
οχἰβίθποθ δ “0. η, τῆοὸ ΠΡ 08}}Ὁ 
Τορ 5 ὕΠ0 ΟὔΟΙ)Δ] ἀπρϑοὺ οὗ ὑπῖηρ8, 
τορογάθ. ὕμο ὈοΪἀποϑθη. ἃ85. Βοιμοίῃϊηῃρ, 
ΜΠ Ϊ0}} 1Β. ῬΟΒΒΟΒΒΟα ΔΌΒΟ] ΘΙ (τετε- 
λείωται.. «ἵνα ἔχωμεν...) [ἢ ἃν ΟΑΥ]ΠΘΙ 
ΡῬαβθαρῸ (1. 28), 0 οἠ͵]οϊποα ΔΙ Ϊηρ 
ἴῃ ἀοὐα ἴῃ ΟἸἰινῖδῦ ἃ8. ὑὴ9 βοῦγοῦ οἵ 
οομἤάσθηοο αὖ Ομ ]θυ 5 ῬΥΘβθηθθ. 116 
ΠΟΥ͂ ῬΟΪηΐΒ οαὐ ΠΟΥ ὑμ0 ΘΟΠἤ 0 Π00 1Ὰ 
οβία Ὀ]5]ιοᾶ, Τὸ 0146 πὰ (ἀοα [5 0 
ΒΠΔΥΘ ὑμ6 σμαγαοίο οὗ Ομ γῖϑῦ ἀΠῸῸΡ 
ὑπο σομα 1 0}5 οἵ θα. ΤῸ Β61186 
οὗ βρ᾽ πα] Βαυσιοην τ δ ΠΙηι ΜΉ οἷ 
018 Δϊαϊηρ ὈΥΙΡΒ ΠΘΟΘΒΒΆΡΙΥ ἰἢ- 
ΒΌΪΓΟΒ ὈΟΙΪάηθ85. ἴῃ 0 ὈΕ]ΙΘνου ; ἃ 
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93 -,ἰ.. 5.ϑσϑῦὗ» Α ς σι ᾿ Α 3 ΄σ“- 
Εκεινος εστιν καὶι ΉΜμΜεις εσμεν εν Τω κόσμῳ τούτω. 

4 

ἔχωμεν : ἔχομεν ἐδ. 

1ῦ 15. 0 ριγροϑο οἵ Ο οὐ ὑπαὺ ἰὑ 5ουϊά 
ἄἀο 80. δ ἀοἄ {ἘΠ8}]}5 1Π18 ὁοάπβο} οὗ 
Ιογθ. Τα ὕπο ψ]1016 ὑγαΐῃ οὐ ἡπουρ]ὺ 
ἴ8Β Ὀγοαριῦ ὕο ἃ ῃαύαχα! οοποϊαμίοῃ, 
“Αοά 15. Ἰονγθ: ᾿ὸ ὑπαῦ ἃ 10} ἦι 
Ιονο ΔΌΪ οὐ} ἴὼ (ἰοἀ... 1 {Πι|5. Θομ- 
Ἰηαΐοι ον 6 ἢπ18. ὁΟπϑαμμ μα δίοι,, ἐπὶ 
οὐ ὑἱιαὺ “ ΟΥ̓ σομβοίομν ΘΟΙ ΟΥἶ ἐν 
ὙΥ10}} ΟἸ εν ῖϑυ ἡ ὑπ Ἰαϑῦ ὑυ18] οὗ 18 τὰν 
ὍὈῸὸ ογογοοιμο, οι “{Π6 Ἰαϑὺ [ΟὩῪ ἰβ 
βΔη 5] 10 6." 

παρρ. ἔχωμεν] ὁ. Ἰϊ. 25 ποία. 
ἐν τῇ ἥμ. τῆς κρ.] ὧν αἴίο μα ιοϊί Υ',, 

ὑι ἐδ6 ἀπ η77μἀσημθηΐὶ, ἰνοὰ ΟΠ τῖβο. 
508} δοῦλο ὅ0 ὁχοοαῦο ἡπάσηηοηῦ ὁἢ 
Π6 ψον]ὰ (ς, ἢ. σὸν 1}6ὸ ἀοῆμῃϊῦο 
Ῥάγαβο 18. Τ0αηα ἰορὸ ον. 1116 ἴη- 
ασἤηϊύο ρ γιθθ, “ἃ ἀμν οὗὨ πα σιμοιῦ" 
(7μ. κρ.)}», οὐσιΒ ἴῃ Μαδί. χ. τς; Χί. 
22, 24; χὶϊ, 36; 2 Ρρού, 11. ο; 1]. 7. 
ΟὈΠΡΆγΘ 180 Αροο, νἱ. 17 ἡ ἡμ. ἡ 
μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτῶν ; Ἰλοιι, ἰΐ, ς ἡμ. 
ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως τῆς δικαιοκρι- 
σίας τοῦ θεοῦ ; τ οὐ, ᾿Ϊ. 12. ἡμ. ἐπι- 
σκοπῆς. Πὶ {116 0500] δὲ 701} Βροα Κα 
οὗ “6Π|ὁὸ Ἰὰμῦ ἀδγ᾽ (ἡ ἐσχάτη ἡμ.); νὶ. 
39, 40, 44, 54; χὶ. 24; χιὶ, 48; ψ 10} 
18. ΟἸΒΟ]ΟΤῸ βύγ]ο βίο] “παὺ ἀαγ᾽ 
(ἐκείνη ἡ ἡμ., ἡ ἡμ. ἐκ.), Μαῦ, νἱῖ. 22; 
ἴμακὸ νἱ. 23; χὶ 12; χχῖ, 34; 2. 1 ἸΟΉΡ, 
ἵν τὸ; 2 Τίην. ἴ. 12, 18; ἰν. 8. 116 
Ῥθγᾶθο. “ὑπὸ ᾿πάριποιύ (ἡ κρίσις) ἰ8 
ἰουπα Μαρύ. χίϊ 4 ἢ; [πικὸ χ. 14; 
χὶ, 21 ἢ 

10 ἴα οὗ ἰηὐδγθϑὺ ὑο πούϊοο ἐμαὺ {1ιῸ 
ῬΓΎ]ΘΡῸ ν}}10}} 15. Πόσο αὐζυϊθανοὰ [τὸ 
ἴονο ἰ8β, μάθοι ἀπούθον ἀϑροοῦ, αὐὐγί- 
δαύοα 4180 υἱο ἤν 0}; Φομη {{Π. 18. τ, 
34. Τὰ ὑνο οαμποὺ θῸ βοραγαίοί, 
᾿ ὅτικαθὼς ἐκεῖνος... δόσαιιϑθ 46 ΗΦ 
[ΟὨνῖ8ι] ἐδ... ΤῸ ρστουπὰ οὗ ὈΒΟ]άμ 688 
18 ργϑβϑθῃῦ ΠΠ|κϑθ88 ὅο ΟἸτίβί, ΗΟ [88 
ἐΡαβδϑα ουὐ οἵ {μῖ8 που] (Το ι χίϊ. 
1), θαῦ ΗΠ (ἰβοῖρ]98. ἃγθ 5}}Π “ἐπὶ {Π6 
τ]ὰ ̓  (Φο]η χνι, 11), ἀηᾶ ἢαγο ἃ 
σους ὑο 40 ὑΠογὸ (Φομη χυ]. 18). [ὰ 

ἡμέρᾳ: ἀγάπῃ ἱὲ. ἐσμέν: ἐσόμεθα ὃξ, 

[Πρ ἷν νοῦ κ Ηὁ 15 6ποὶν ἰάοαὶ 
(6. 11. 6) : σομίονπιίν ἕο Πίμι ἰᾳ. {Πιὸ 
γα]ὸ οὔ ὑποὶν Ἰαἀδριποηῦ Φοἢη χνυ. 18 
[{ἡ. ΤΊΟ Ὑϑίογομοο 18 ποῦ ὕ0 ἈΠΥῪ Ο)6 
αὐθγ ῦο ἃ8. ΙΟΥῸ ΟΥ ΥἹν ἢ ΘΟΠΒΏΟΒΒ, 
θαὺ ὕω {}ὸ Ψ]016. οἰαχποίον οὗ ΟΠ ἰδὲ 
5 Ὁ ἴ5 τὰλο Κηόνι; ἀπἃ 115 Εϊρ]ι- 
ῬΥΪΟΒΌΥ ὈΥΆΣΟΥ ΒΟΡΥῸΒ 85. ἃ ΘΟΙΏΙΠΘῊ - 
[ΥῪ ὁ ὕΠ0 νον Μ1οἷ δῦ Φοθη βιρ- 
δου Οὗ 16 μοβίθοι οὔ ΟΠ ἰϑυϊ 8. ἰὴ 
ὑπὸ πον]ὰ, 

ΕΟΠ]ον πο Αὐιριδύμο 160. 8 γ5 
[ΟΥΟΙΌΪ. : Νοι ΒΟ ΡΟ τα τοπα Πα ἢ] 
Αἰοῖυαν 5 ον, βοὰ ἀϊοῖ σαν ἀα φαμ 8) 
ΒΙ ΝΠ ἀπο... ΗΥΙ οΥρὸ ἴΔΟΌ Βαϊ} 

“ἃ ἰρίηθηλ 1)01, ψιῦγθ ἢ βου 
Ἰοὺ βυιλαϑ ἡ ποῖ «ἃ τα! αΐομ πο 
ΡΙῸ "00 ποπύο, [πο οὐρῸ 0018 
ἀαύιν Παποῖα 1 ἀἴὸ 1], χαΐα βίοαῦ 
116 οϑσῦ οὐ ΟΒ. Β.}}}Ὲ5 ἴῃ 0 ἸΠη40, 
Ἰηγ δ ἂο ν᾽ ἀο] δῦ μου  οοὐύϊ οι ἀ1]66- 
1018. ἴθ πππ  ἀ0 οὐ} 18. 116 ΟΧΟΙ]Πὴὶ 
ΒΟ ααοὐϊαἀϊο με θοὺ ἀφ οθ0]0. 
καθὼς ... καὶ ἡμεῖς... ΤΊ]Ι6. οὕτως ἴῃ 

ὑπὸ βοοοιὰ Ὠ]ΟΙ ΟΥ" ΟὗὁὈ ὑΠ|0 ΘΟ ΡΥ ΊΒΟῊ 
15 ΒΟ: Θ 05 ΤΟΡΙ ΘΟ ὈΥ καί: 0, 1]. 6, 
18, {0} χν]. τὸ; χχὶ 21 (Χν. 9 18 
ἀοι θυ {11} βομιούϊηιον ὑ ἰδ οπιϊυίοα : 
ο, ἢ. 275; ἅπὰ ΘΑΡΟΟΙΜΠΪ. πον διὸ 
οὐάου οἵ {π᾿ οἴδβον 15 ἱηνουίθα : «οἷν. 
γ. 232; Ἰλοηι. χύ. 7. 

ἐκεῖνος] 6. 1]. 6. ποΐο, 
κ-. «ἐκ. ἐστιν] ΦΓΘΉ ες 716 5. ἂῇ Ἀγθ- 

βοηῦ ἅ11 οὐου ΠΥ (οι. 111. 2, 7) 
ἼἼὸ ἸἸΚοοθα. οὗ (ἸεἸϑυϊμ5. ὑὸ (ἸἩγὶδί 
Ϊ8 (0 ΠῚ8. ΟΠ δοῦου, ἃ ποῦ ὕο {110 
ῬΑΡΟΪοαΪαν ἴον ἢ ΜΙ ΟΝ τ τ 1}18- 
(οΥ ΘΠ πε οϑύοα (κ. ἐκ. ἦν). 

καὶ ἡμ. ἐ. ἐν τῷ κ. τ.] ΤΊ ΠΙΚΟΠΟΒΒ ἴδ 
οομ αἰ υἱομοὰ ὈΥ {116 οἰγοιμηδύληοοβ οὗ 
{Π6 Ῥγθβοιῦ κἰαΐο, “Τ|}8. νον] ἡ (ὁ 
κ. οὗτος), ἃ8. Οἰδυ σα 0] ἔγομν 089 
ΜΟΥ, ΘΙ αβίβοβ ὑΠ|ὸ Ἰάοα οὗ ὑγϑῆ- 
ΒἰὑοΥἶ 688. Τ1]1Ὶ6 ῬῃΓΆΒ0 18. ποὺ ἰοιπά 
Θἰβούῃοσο ἴῃ {Ππ0Ὸ Ερ 8.168 οἵ ΦΔοὶιη. 
ἥἶθ0 ΨΦ0}η 1. 10 ποΐθ. 
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φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπη; ἀλλ᾽ ἡ τελεία ἀγάπη 

ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ 

18, Το ἐπουρῇὺ οὗὨ ὈΟ]ΠΘ658 ἢΘΟΟΒ- 
ΒΆΓΕ]Υ 08}15 ἋΡ ὑπαῦ οΟὗἉὨ1{5 ορροϑβίίο, ἔθδυ. 
ΤΉΘΥΘ 18. ἔδυ ἴῃ τηλ πδίΌΆ ΠΥ ; Ὀαῦ 
ἸΟΥθ ΟΥ̓Θ ὑθῃμβ ὑθὸ ΘΧΡΘΙ 10. ΘΓ 
ἤπαβ δὸ ρίδοθ ἴῃ ἴονθ, ἃπὰ 1 οδηποῦ 
ὉΠογ ογο οὐ-οχὶϑὺ ψ10}} ρογίοοῦ Ἰονὸ 
ΜΠ Οἢ ΟΟσΟΌρΙΘ5. Π6 νι 0]0 “Ποαγῦ. 
ΤῊΘ 4688 ΔΘ Θχ ρυθθβθα ἴῃ ἃ βΡΌΠΘΙΑΙ 
ἔογ δἃ 0] ὰ ρμοοα ΔΡΒοΟΙ αὐ] Υ, θα 
ὉΠΘΥ ΠΟΟΟΒΒΆΓΠΥ͂ ΔΓΘ ΒΡΘΟΪΔ] θα Ἰποὴ- 
ἈΠ} ἴσοι ὑπὸ οοπἰοχῦ. 

φόβος...ἐν τῇ ἀγ.} Ἰίονθ 15. ὕΠ 0 5[ηι- 
ΡῈ ἀθῶο [Ὁ ὑΠ0 Ὠϊρ]ιοϑῦ σοοά οὗ 
δηΟΥΠΟΥ ΟΥ οὗἁὨ οὐουθ, ἃΠα 15. ὕΠ0 οχ- 
ὈΓΘΒΒΙΟῚ οὗ ἃ 0110 οΥ̓ ΚΟ ΕΒΟΥΟΠΟΥ, 

ΒΠ 1] Πρ ΓΟ 
ΔΠΟύ 6 Υ---οαπηοῦ θῸ ἃἢ ΟΒΒΟΙΟΪ] οἷθ- 
Ἰηθηῦ ἰῃ ἴον. Ποῦθ (πὸ τοίου αὖ 
ΟἸΟΟ 106]5 ὑπαῦ ὕΠπῸὸ ἀρβύγαιοῦ θΥἸΠΟΙΡ]Ὸ 
᾿ιὰ8 ἰοαμἃ ἂν ὑγρίοα! οι θυ Ὁ ἦι 
{16 5015 ἔσο οὐ ΟΠ Υἶβύ, ὑοτνα 18 
{Ππ6 ἰπνϊ θα ο οἵ πὸ} ΟἸἸβοληΝ 
Βύγίνο ὑπ γοὰρ}} ΠῚΝ Ρ ΓΙΌ, 
6 ἴΌδν οὐ ψ οἢ δῦ « 0] ΒΡΟΔΚΒ 

18, οὗ ὁὐυδο, ποῦ ὑ116 Τονόύοηοο οὗἉ {110 
505 (ΠΥ, ν. γ [{}, θα ὑπὸ ἀγθαᾷ οἵ 
{ΠπῸὺ ΟΥ̓] Δ] ΟΥ̓ οὗ {π6 5ἰανθ (λοι. 
Υ111.. 1.5). 

5ο. Δαυριδβίίπο βᾶγ5: ΑΠπα οδὺ (- 
6 ΤῸ ) οι πὸ Εἰ ἴθ. ἢ ρΌΠΟη- 
δι) οι αἰ ΟΪ]Ο: ἁἰλπιὰ οοῦ ὉΠΠ16 76 
οι πὸ τοοοάαῦ ἃ ὕο, 

ἀλλ᾽ ἡ τελ, ἀγ... ἔχει] διεί ρογζθοί ἰο 6 
ηἠηιοηῖ, Ὅδο [ὯΡ 15 1 ἔγροηι ὈθΙπρ' 
{ἢ 0 οῶ86 ὑ]αῦ ἴοΔΥ ἨΔ 5. ἃ ΗΪΔ 66 ἰὴ ἸΙονο, 
10 15. ΟὗἩἮ ὅΠπὸ παύπγο οὗἉἨ Ἰονο ἤο ΟχΧρδ] 
ἔθαν. ΕΌΔΥ 15 Ὧὴ Πιδύγα ῃοηῦ οὗ ραληξα] 
αἰδοῖ] η6; πὰ ψ]θη {116 οὶ οὗὨ ρογ- 
[οοὺ [0]Π]οννϑ!ῖρ ἢ (ἰοά ᾿ὰ5. ὈΘ0 
γοϑεαοϊιθαὰ, {Π|ὸ ἀἸβοὶ Ρ 1ηῸ 18. 0 ἸΟΠΡῸΓ 
πῃθοαρά, Τ}}18 βοηΐομοθ ἀλλ᾽... ἔχει 18 
Ῥαγθα ΠΟ ]οἉ]. 

ἡ τελ. ἀγάπη] ρογ7γροΐ ἐονο, ποῦ “ Ρ67- 
᾿οοίοα Ἰονο᾽ (ἡ τετελειωμένη ἀγ.). ΤῊΘ 
1μουρ ῦ 18 οὗὁ ἰόν Ψ}}10}} 18. ΘΟ ρΙ οὗ 
ἴῃ }} 118 ραγύβ, Ν Π]1οἷ. ἢδ5 το η ρα 108 
οοπιρϊοίο ἀσνϑὶορηθηῦ (ΟΡ, τ. 14 

ποὐθ) ; οἵ ψῇδὺ 1 6 ἀηα ποὺ οὗ νῇῃαῦ 
ἰῦὺ 5. δόοοηιθ. Οὐμρ. «8 Π105 ἱ. 4; 
ἢ, 2; Ερ!ι. ἵν. 13.Ψ 

ΤῊΘ Δυγαμρϑιηθηῦ ἡ τελ. ἀγ., ΜΓ Π]ΟῊ ᾿ 
ΘΟΠΊΠΊΟΙ, [ΟΥ̓ ΟΧΔΙΡ]6, ἰὰ 2 [Ροὗ,, 
ἀπίαῃθ ἴῃ ὑπο ἘΡΙΒ016 (ΟΟ 0. 3 εἶ Ἡ ; 
τὰ ἐμὰ τέκνα). Ὧθθ ο, 11. 7 ποίθ. 10 
ΘΧΌΥΘΒΒΟΒ ἃ 5Βη80 ΟΥ̓ πη ΘΔ] ρ', ἃ8 (4|8- 
ὑϊποῦ ΤΓῸΠ] ἡ ἀγ. ἡ τελ., ΠΟΙ, 15 6Υ]- 
(ΘΟ Υ ΔΡΡΥΟΡΓΙ αὔθ ΠΟΓΟ. 

ἔξω βάλλει] 70) 65 πηι Υ͂., οαϑέ- 
οὐἢ Κογἢ). ἴγουυ. ὑΠπ|᾿ὸ 010 Βρίθγο οὗ 

᾿Πἴ0, ΤΊΙΟΥΟ 18. 10 ἸΟΠΘΘΙ ΒΟΟΡῸ [ῸΥ 108 
ορογϑύϊου. δ «01. ὑπ ΓΟΘΟΡ 568 
60 Ῥ ΟΥ̓ Βοη8] Ργόβόποο οὗ ρα ἰὴ 
{Π| 6 Ὀο] ον, [Τὐ ἴν θη [Ὁ ἃ {πὸ 
ἢ στονίηρ ἰοόγο, Ὀπὺ πλαθαγ6 ἸΟνΘ 
ἸΌΠΊΟΥΟΒ ἰὑ. ΤΊΟ ρ]ιγΆβο βάλλει ἔξω, 
Ὑ}}}16}} βΒισοϑίβ {16 ὑΠπουρῦ οὗ ἃ ἀ6- 
Πποὰ ΤΌΔΠΩ οἵ μριρ σαι} ἀοὐνν (ΛΔΡΟΟ, 
ΧΧ. 1.5), 15. ΔΙΟΥῸ γίν τ {πη ἐκβάλλει. 
οι}. διαθξ, ν. 13; ΧΗ, 48, [χΚὸ χὶν. 

35. (βάλλειν ἔξω) ; «οἷνηλ νἱ. 37; ἰχ. 
34 ἴ; χιϊ. 31 χν. 6 (ἐκβάλλειν ἔξω). 

τι ὁ φ. κόλ, ἔχει φπογμίηη, ΕΠ ΟΥ̓ 
γωνία (ἰσεέπην Δαρ.) ἀαφϑος Υ,, 
ϑοσαμφκο ζυω" μαι μη μοηί. Ἐαν, 
Μ] 101} 15. ὅΠῸ ΟΧΘΥΓΌΝΒΙ0Ι Οἵ ΠἸΜΠΔΥΠΙΟΙΥ 
πη ὑΠογ ον ὑΠ6 η οἰ θη. οὐ 81 
Γουηρ,, αὖ 0Π16 816 ὑϊῃηο ἡγασϑῦ 1] 0 
80 ΠΟΥ. Διά ὑπὸ δι Ποῖ ὙΠ 16]} 
ΘΟΟΏΙΘΗ ἴσοι ἰδ] αὐ ΠΟΥ νν Ὁ} (οά 18 
ἀἰνίηθ ρα θη θηῦ ΜΉΪ]ΟΝ Ἰὼβ ἃ 8ὰ- 
Ἰαύασυ οἰἕοο; ΗΘΌν. χὶϊ, τι. δασὶι 
ῬᾺΒΙΒΙ θη 15. ποῦ διξη!]"Ὸ ΟὨ]Υ͂ αΐ 
ῬΙθϑοηῦ, Οὐπ0. «08 11]. 18. 

κόλ. ἔχει] ἱποῖα 05, Ὀγηρμ5. τ [0 
ΡΒ] χοῦ. Οομρ. ΠΟΥ, χ. 24ς (τὴν 
παρρησίαν) ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαπο- 
δοσίαν, «Δ Π105 11, 17 (1. 4). 

Τ)10 ψνογὰ κόλασις ΟΟΟΙΓΒ ΟἸΒΟΙΠΘΥῸ 
ἴῃ ὑ᾿0 Ν, Τ' ΟἾΪΥ ἴῃ Μαίί, χχν, 46. 
ΤῊΘ νοῦ} κολάζεσθαι 5 Τουπα ἴῃ Δοῖδ 
ἷγ. 21;.2 Ῥού, 1Ϊ. 9 (μοὐ 11. 4). ΤῊΘ πότμι 
ΟΟΟῸΥΒ ἴῃ {Π0 υχχ, οἵἨ ἐζοκίθ! (οι 

ΟΡΩΝΣ ΧΙΥ, 3,..4.; 7; ΑΥΠΙ. 30 (ΧΠΠΠ. 

11); χὶῖν, 12; δηᾷ Ὀοῦλ ὑπ6 ποῖ ἃμᾷ 
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δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπη. 9 Ἡμεῖς 
3 “ ε; .: Δ “ ες [ῶς 2 ἀγαπώμεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. "ἐᾶν 

10 ἡμεῖς δὰ Β τηο {116 5γ1.}}: -οὖν Α νρ Βυτιγνρ. 
(αὐτόν δηὰ ἐπυϊδοηλ ἃΥ6 8180 δα! ρα.) ἐξ (ν6} 110 ΒΥΥΓ. 

ὁ θεός Α νρ. 

γοΥ ΟΟΟῸΣ ποὺ ὉΠ ΓΘΈΘΗΟΥ ἰῃ ΥΥ18- 
᾿ «ὁπ: χὶ, 14, 17; ΧΥΪ. 1,2, ὅτο, 

ὁ δὲ φοβούμενος...) απο μὲ ἐμαΐ 
“οαγοίδι... Τΐβ οἰλιιβο σοῦ 3 ΟἸΟΒΘΙΥ 
ψὐν}} ὑΠ0 ἤγδὺ οἰαπβο οὐ 0 ΟὨΐΟΠΟΘ: 
“ΠΟΥ 15. 0 [Ὁ 1 ἰογο, θαὺ Πο ὑπαῦ 
[οατοῦ πα ποῦ θθοι το μουίοοῦ 
ἴῃ Ιονο, ΤΙ ΒΟ] 15. βυαῦθα ἤυδὺ ἃ5 δ 
ρηύγαοῦ γυϊποῖθ]ο (΄ δα) 18 τοροαϊρᾷ 
1ῃ ἃ ῬΘΥΒΟΙΔ] ἴοτι (( ἢ ὑπαῦ Το Θ᾽). 
δ «01}1}, νυ 16 116 γα ον ὑ}0 [1]] 
ὑγαῦ, ΤΟ ΘΟΡΊ 565 ὑπὸ ἔοῦβ οὗἉ 10 πὰ 
ἀθα}5 στ] ὑΠ6). ΤΊθΥο ἃγὸ ὑδοϑὸ 
Ψ ΠΟ ἴσαν Μ]11ὁ6 γοῦ {Ππ|6. ἰόν : 80 ἴαυ' 
{ποῖρ ἰἴονὸ ὑποὰρἢ τοὺ] 8 Ἰποοη)- 
ὈΙοΐο, 

111ὁὸ βοοοικὶ ἀμ {ὑπ οἰαθθοα. οὗ 
{6 γοθο Π]Ππϑύναψα 0 0Ὸ}} {116 αἰ 861 0- 
ὑΐοιι οὗ ἀλλά (904) ἃμᾷ δέ (αμέομν). ΤΊιο 
ΒΟΘΟΙΑ οἴαῖθο (ἀλλ᾽ ἡ τ. ἀ.) κἴαπαβ ἴῃ 
ΠΣ} Ορροπιύϊοι ἀὸ ὑπὸ Πιθῦ, Ὑ|110 
ὑπο {γα (ὁ δὲ φ.) ἀ6 15. νῦν Ἰ1ὔα- 
10}, ΟἿ᾽ Ο] ΟΟΌ]ΟῈ, 

οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἅγ.}] Τ}18. οὐῃ- 
ΘῈ} 101} Οὗ ὑΠ1Ὸ ΠΟΠΌΨΟΥ 15. ργοβομίοι 
1 ὑννὸ ΘΟΠΙΡΙΟΙ ΘΗ ΓΔΙΎῪ ἔσθ. [16 18 
ΠΝ 0] Γ 6116 Βυἤογο ΤῈ.  Π1ΟΙ. Ἰογὸ 1.18 
15 μογίδουύϊοι ; ἃηα Ἰογὸ 185. ὅΠ|ὸ7 ΒΡΠΟΓΟ 
ἴῃ ΠΟ Ἰὸ Πμ8 [15 ρουτοοῦύϊοι. ΙμογῸ 
18. Ῥουζθοϊοα ἴῃ Ἰλ (1. 5): ἀνα ἢ 15 
Ὀθουγοοὐθα ἴῃ ̓ ονο, (1100. δ. 15. ποῦο, 

ΒΟΙΡῸΪ ἴῃ ὁπ0 οὗἨ 15. πῃ ομθα 
ΘΡΙ ΒΥ 18. ΟἾΝΟΗ ἃ ἢΙΒΡΟΥΥ ΟΥ̓ .}|6 508] 
ὉΠΥ ΠΡ 1[8 τοϊα ίομ ὅο ἔοαν αἱ ἰονο: 
γαα8. Πποιμ νι βὐαΒ : δῖπὸ ὑ]Π]01Ὸ 
Οὐ ἈΠΙΟΥΘ : ΟἸἸΏ}) ὑπο γο 5116 ΔΙΏΟΤῸΟ ; 
ὁὰηὶ ὐμλοΥο οὗ ὩΏΊΟΥΟ  βῖῃο ὈΏΟΤΟ 
ΟἿ] ΔΙ ΟΓΘ, 

Ι0---21. [Ι͂ἢ {Π|0 ῬΥΘΘΟΙΙΠρ ὙΘΥΒΘΒ 
δύ Φρῃ μδ5 βιιθνσα Πα Ἰονσο ὈΥΪη 08 
ἴο {{π ΒοΙίογοῦ, ΗΘ ΠΟ ᾿αγ8. ΟΡΟὴ 
ὑπο ΟὈ]σαδίοη “πο 10 ἱη ροΒο8. ΡΟῺ 
᾿ΐπηι, ΤΟ ἴουθ νι μϊοῖι 15. ἰηβρίγοᾶ ὉΥ 
Οοὰ τιυβὺ Ὀο πιαηἰ βία ἐοναν 8. {110 

ἀγαπῶμεν ΑΒ : - τὸν θεόν 
αὐτός δὲ1} τηθ ὑΠῸ ΕὙυγ : 

Ὀγούμγο Δοοογά ηρ' ἰο 1Π|5. οομμπδμά- 
16), 

10. ἡμεῖς ἀγ.] ΔΔοΣ οὐσο αἰ σαγηιις 
ὑπ σον, Ὗ. "116 ΔΌΒθμοο οὐ ΔΔῪ 0Π||Ὸ οἵ 
ΔΑΠΥῸ55 ἁπἃ {πὸ ΔΙ ἴο οὗἨ {116 ροῖ- 
ΒΟΠῚ] ΡΥΟΠΟΙ (150 ρῚ 151}. {}}18. ΡΠ γδῸ 
ἴγτο) δ. 7 ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλή- 
λους, ἃ Βοοῦλ ὕο 5]1ονν ΟἸΟΛΥ {Π͵ὺ 
ὑπ γὙΟΓῸ 15. ἢ ἱπα]ϊοιῦνο (77 ἰοτθ), 
ἀπὰ ηοὺ ἃ οομ)αμποῦνο (16ὲ μι5. ἰοτο). 
[0 ἴᾳ ΜΌΡΗΥ οἵὗἩ πούΐοο ὑΠαῦ ὁΠὸ Πα λη 
1 Ροθ]. γυῖα 110} ρῖγο {116 
πογ αι ουῦ τοι ογίηρ δαὶ ἃ οΘοῃηποοίηρ' 
ῬΑΥΌΟΪΟ ἃ5. λν (ἀἰγοοῖς ΔΌΣ ΟΝ 
(οὖν). 

111ὸ ἱπαϊοαύνο 4150 Βα} 08. {10 “01}- 
ἰοχὺ μούνου, Το ἐδοὺ οὗὁἨ Ιογο 18. 5- 
8πη10 (1, ἃ ἀπο 1ὖ 5 5ῃ 6 πὶ 1085 
νον] ρα, (ὐομλρ. 111. 10. 

Αὐφουγάϊην 0 ὅπ  ὕσιιθ νομάϊηρ {}|6 
Ἰάοι οὗ Ἰονὸ 15 Ἰο τὰ 15. {111} Ὀγολά ἢ 
νυιθποῦῦ Δ. ἀοἤιοι οἱ ὑμὸ οἰ]οοῦ, 
5. σά (αὐτόν ΟΥ τὸν θεύν), ΟΥ̓ἠ 11} 
(ἐμ αἰ ζόην ι.). ΤΉΝ [5 τοααϊγοιῖ ἈΐῪ 

ΟΜ] αῦ ΓΟ] 8, Π0]Ὸ 10 15 ΓᾺ]ΒΟΙΥ ἀρροὰ 

{Ππ|||0 ὑπὸ οἰαίηιη οὗἩ ὅἸονο ἡ σλῃ 0 δε 15- 
ΠοΑ ὈΥ θανΡοὸ ἐἸονο οἵ ἀοα᾿ 

ὅτι αὐτὸς πρ. ἡγ. ἡμ.} (στη. δ. 10. 
Ἴιὸ ὑπουσιὺ ονὸ 5 ἸΠργοηῦ ὥΌΝ 
πὰῦ ἴῃ 6 ἴουηον οομίοχῦ. ΠΟΘ 
Ιογὸ Μὰ 8. Γορ ΓΟ πὶ 108 ΟΒΒΟΠΟΟ: ΠΟΙῸ 
1ὖ 15 Το Γ οἱ ἢ}. 108. ΘΟΥΒΟΙῚ] ΟΧΟΙΟἾΝΘ, 
Οαγ ον 15 ὕπο Ἰριῦ Κι ἢ ὈῪ {110 
ἴον οἵ αοά. Απᾷ ἔδιο ἀϊνίμο. οΥὐἹρῖμ 
οἵ Ἰονὸ ἀούου 65. 105. ΟἸγοὔθ}" αὶ 
ἰδ ἈΒΒΕΓΟΒ 1 ΒΔ ὈΠΙγ. (Οὐο. 01} 
ΧΥ. 16. 

πρῶτος γ.} ρ» ͵ογ εἰ οα Ν, Οὐτηγ. 
Ιλοῃι. γ᾿ 8. Τ|Ὸ ΡΟΣ ΟΥ̓ {Π|6. ἸοΥΘ 
οὔ οἷ ἰο ἈΠ Ἰονο ον. δ). μετ 
νυ Πΐ οι 15 ἀοοοηὐπαύοά ἰιογῸ, 15 ἃ στουμα 
[Ὁ ἐῃο βροῃύδηοουϑ ΟΧΟΥΟΪΒΟ ΟὗὨ ΙΟγῸ 
ὁπ ἴδ ρατὺ οὗὨἨ {Π|ὸ ὈΟΘΙΟΝΟΥ ὑο ΓΒ 
ἔποβο ο ἀο ποὺ βθοηι ἴο ἰμΥὴῦο ἰΌ. 
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τις εἴπη ὅτι ᾿λγαπώ τὸν θεὸν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 

μισῆ, ψεύστης ἐστίν ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται 

20 -ὅτι δ΄. 

20, 21. Τ110 σοῃβοαιίθηοοβ οἵὗἨ {Π6 
ΡῬΓΘΟΘάΙρ Ββίωθιηοηῦ ἀγθ ὑσηοοα ουὖῦ 
ἴῃ ὑνὸ ναγα ἴγοιι ὑἰοὸ παύαγο οὗἁ {110 
ΟΌΒΟ (Ὁ. 20). δι τοι ὑπ αἰτοοῦ οὐμ)- 
τδππιουῦ οὗ ἀοά (6. 21). 7116 Ἰονθ 
οὗ (ἀἰοά, ψ] οὶ ἰ5 ἀβϑαπιοὰ ὑο οχῖβϑὺ αὖ 
Ἰοιδῦ ἴῃ ργοϊονϑίοι, τη αϑὺ ποιὸ Ἰογὸ 
Οὗ {πὸ Ὀγούμγοι, δια δὸ αοά ἰιὰ5 ΠΠ1π- 
501 Θη]οϊποα, ΤΊιο ὑποιύρὶῦ οὗὨ Ἰυνίῃρ 
(οὰ 15 ποῦ ἢγϑὺ αἰβοιιββοα (ΟΊ. δ. 
10). 

20. ἐάν τις εἴπῃ] πὸ ἴον οὗ οΧ- 
Ῥγθβϑίοι αἰ ἴον. ΒΜ] Ἐ}0}. ἔγοι ὑπ ὺ πὶ 
ἱ, 6 εἶ (ἐὰν εἴπωμεν). ΤΠΟΙῸ ἃ ΥἹΟΝ 

γνἃ8 ρίνϑι οἵ {ἰὸ σοηθτα} μοι θοη. οὗ 
Ομ ἰϑύϊδηβ : ᾿ΘγῸ ἃ ρα θα] Οᾶ80. 1κ 
ὕαϊκθιι, ἰπγο νην’ ΡοΙ Ομ] [ΓΟ] προ’. Οὐα- 
ἰὑγαβὺ 4180 ὁ π6 {Πα [51}}}} ἃ “ΟΥ̓ΟΙῪ 
6. ὑπαῦ [510 ὁ. 111. 3. πούο; 11. 
4 ποΐο. 

εἴπῃ ὅτι ᾿Αγαπῶ...}] Εον ὕπ0 τ80 οὗ 
{110 τοσϊ αὐϊνο ὅτι 560 1. 6 ποίο, 716 
Οἰαϊηι ἴα ΠΚ6 ὑῃ 080 Μ]Π10]] ἢινο 001 
πούϊοοα ἴῃ 11. 4, 0; 3. 6 ἢ, Ὀγ ψΒῖο]ὶ 
{Π|6 [ἈΠῸ 18. ἰαΐζοη οἱ οἵ 1 ΒΘΠΙΟΓῸ οἵ 
ὈΠιΟὐΙοα] 110. 

μισῇ] παϊ6. ϑὺ «611 118. 0 γμο- 
κἰὐἴοπ Οὗ ἱπ ΠΠΌγόησο, 560 1], 9. ποΐο, 

ψεύστης ἐστίν] Οὐ}. 1]. 4 ὁ λέγων 
ὅτι Ἔγνωκα αὐτὸν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 
μὴ τηρῶν Ψεύστης ἐστίν... 16 ΟἸα 
ἰὼ ὑμοὸ Κηυν]οάσο οἵ αοα πὶπουῦ 
ΟὈοαΐθηθθ, πὰ ὑπὸ οἰαῖτη ὅο {Π60 ἰονὸ 
οἵ ἀοαἂ νἱνιουῦ ποὐϊοι), ᾿μγοϊνΘ ποὺ 
ΟἸΪγ ὑπο ἀθη]] οὗὁἨὨ νδῦ 18 Κη [0 
6 για (ψεύδεσθαι), ᾿υυιῦὺ ΓἈΪΒΘΏΉΟΜ5. οὗ 
οἰ γδοίον, Οὐτηρ. 1. 10 ποΐθ, 8Δη ν. 
ιῖο, 66 480 “01 νἱῖ. 44, ξ5; δά 
6. 11. 22. 

ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν...) 70» ἢ6 ἐδαί 
ἰοπϑοιΐ, ποΐ... Τ116 ραγ οι αν βίαϊθιηθηῦ 
(ἐάν τις εἴπῃ) δ γοϊανοα ΟΥ̓ ἃ βΌΠΟΙΑΙ 
Ῥυϊποῖριο. δίρἢῦ 18. ὑΆκθ 5. {6 56} 
οὔ ἐπαῦ κί πα οἵ ᾿ἰα οι τ οἷν ὉΥΙΠρΒ 

οὐ δύν: ὃ {Π|Ὸ 5υχ.}}} : πῶς δύν. Α γνῷ 110 ΒΥΤΟνΡ. 

οἰ]οοῦδ νἸ Πἴ. {Π0 τὰηρῸ οὗ ΟὟ ῬγῸ- 
Βοηῦ ρόνουβ. [Ὁ 15 ὨΘΟΘΒΒΆΥ ΘΆΒΙΟΙ 
[0 Ἰογο ὑπὰῦ νυ] οι 18. Εκ6 ΟΌΥΒΟΙΥΟΑ 

ἐμαμ ὑπαῦ ν ον ννὸ οαμοῦ ργῶθρ ἰὴ 

ἃ δυϊδο ἴοσα, Διά πὸ {10 ὁ Ὀγούμον᾿ 

Ὀυΐπσα οὐὖῦ Ὁπ6 ἰάοα οἵἁἨ ὑϊπυῦ ν] 10}. 18 
ΘΌΔΖΙΚΟ ἴπ πθδ ὅο Μ]ῖ6}. ον ὸ ὁαμ Ὀ0 

ἀἰγοοίοᾷ. [16ὁ ὑϊιογοίογο ψ8ὸ [15 ὅὺ 

γοοονμηἶβα αοα ἂΝ {0 γον δ ΠῚ ΏΒ0]} 

ὑπο θι Ομ υἰϑὺ ἰὼ τὴ} (Δα, χχν. 40 

ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλα- 
χίστων) οὐμμοῦ ἰονο ἀοα. ἢ δὲ 
χοίπβοῦ ὑπ6. Πρ ψ]16}} (οἂ Ἰμ5. μτὺ- 
γί(οα ἴον {πὸ οχργοιβίοι ΟἵὁἨ Ἰονὸ 1ὴ 
οὐ 0}, 
ΡΟ ὑχαςοϑ ὅπὸ Ὁπουρὶῦ ὉΠγΟρ}ὰ 

ὑπὸ παὐπνι} Ιογὸ οὐ οἰ] ἀγοι [ῸΥ Ρὰ- 
τοιῦβ: φασί τινες ὡς ἄρα πατὴρ καὶ 
μήτηρ ἐμφανεῖς εἰσὶ θεοί.. ἀμήχανον δὲ 

εὐσεβεῖσθαι τὸν ἀόρατον ὑπὸ τῶν εἰς 
τοὺς ἐμφανεῖς καὶ ἐγγὺς ὄντας ἀσεβούν- 

. τῶν (6 «Ἰοοιί, ἃ 33,11. 0. 204. Μ... ἼΠ]ιὸ 
Ιονο οἵ μεαροηύβ ἱμνόϊνου ὑπὸ ἰονὸ οὗ 
ὈΥΘΟΠΓΟΙ.. 

τὸν θ. ὃν οὐχ ἑωώρ.] «10}}}}1. 1ὃ ποῖο ; 
τ. 12 (τεθέαται); 1 Ἴ). νἱ. τ6. 7]}ὸ 
ἱπγουϊοά οὐάου ἴῃ ὑ}160 ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΑΙῺ 
οἴδιιθ685 15. ΒΡ ΊΠΑΥΙΥ ΟΧργοβδῖνο, "ΠΟΥ Θ 
ἴα αἶδὺ ἃ ἸμογῸ 50161}}}} θη ύ 08. 1 {116 
εἰγοοῦ πορεαθίνο οὐ δύναται ὑΠὰ 1} {1160 
ἸῈ0Υ6 αἰθύουοὰ] ρλχαδο οἵ 10 Θ0}}- 
0. ὑοχὺ πῶς δύναται. 

ἑώρακεν...οὐχ ἑώρακεν... υἱάαθ!... 

μοῃ εἰκοὶ... Ὗ., Πναΐδν δοθι... μα τοί 

860η... [1 τσ ιν ἢλνθ Βοοη ἃ ὨΟ]Θ 
παδαγΆ] ὕω ΒΥ ὁ Β66.}ν.. Οὐ ποὗ 800... .ἦ; 
Βυύ {16 ὕνο ρογίοοίβ τπιᾶνὶς ὑῃθ ἰοὺ 
ὑπαῦ ἃ τουοϊαύίοι νυ} ΔΙ] ρ’ ΘΟῊΒ6- 
ΠαΘηΟΟ8 8 Δα 8 ποῦ ὈΘΟΘὴ ιρλίο ὙῚ 
{πὸ ὕνο ὀλβοθ. 186 νυἱδίοῃ οἵ “ὑδὸ 
ὈγΟΥΠΘΥ ἢ ὨΔΥ ἴῃ ΠΥ ΑΓ ΟΠ] Υ Οὰ80 
6 οἰουάοά με 10 ἢΔ8 Ῥ66ῃ Βθθῃ, πὰ 
(89 ἰάθα οἵ Ὀγούμουμοοὰ ὩΡ01408. ἴῸ 
οοηδύδηῦ ι180. 



ΙΝ. 21] 

ἀγαπᾷν. 

ΤΗΕ ΕΠΙΒΊ ἘΡΙΝΤΙ ΟἿ᾽ ΚΤ 900ΗΝ. [δ 
᾿ ε Ἃ ) γ ΞΞ ᾿ ΄“ 

καὶ ταύτην τήν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, 
« ε., 5» “ Α ᾿ 3 ἴπ ᾿ Ἁ 3 ᾿ 3 ω 
ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 

4 3 4 .-“ 9 ᾿Ὶ »Ἤ “σι 

21 ἀπ᾽ αὐτοῦ : ἀπὸ τοῦ θεοῦ  νρ. 

21. καὶ ταύτην τ. ἐ.} Ἰπιαὺ Μ]}10}} 18 
ἢ ΒΡ᾿Γ 18] ΠΟΟΘΕΒΙΟΥ 18. 8150 8) ΟΧΡΥΌΒΕ 
᾿η͵]υπούοη, ΤῸ οομμηλπαμηθηῦ οὗ 
Ιονθ 6} ἢδ8. ὈΘΘὴ ἱ0]164 1 ὑπ 
Ῥγοοραϊῃρ ΥΘΥΒΟΒ 8. ΠΟῪ ἀοβμοά. 
ΟὐμΡ. 6. 111. 23. 

ἀπ᾽ αὐτοῦ] α 7200 Ὗ., αὖ ἴρδο Τ,αἴ. 
γοι., , γοὴ)ν “Ι΄, ἴγοια ἀοα. ΤῈ ὁ01- 
ἰοχῦ πλαίκοσ 1ὖ ργυόθά}]ο ὑπαῦ, ὑπουρἢ 
ὑπὸ θῖν6 Ῥουύϑοι 15. ποὺ ΟἸΘΑΥΥ ἀ6- 
ποι, ὅπ|ὸ γοίογομοο 15. 00 Π|0 Εἰ ΙΠΟΥ 

(», 190), ἿἼπὸο ὈΥ̓͂ ϑομαϊηρ ΗΒ. δοιῃ 
Βῃονοά 0 ἂν οἵ ἴογο. Ἴ11ὸ σοιῃ- 
τ) Διο νγὰ8 σίνοῃ ἰπ Βα δίδησο Ὀγ 
Ομνϑὺ (Το χὶ. 34), θαῦ 0 ολπὶὸ 
οι (ἀοὰ (ἀπό) ἃβ (8 Δ] ΒοῦΓΟΟ, 
ΟὐἸΩΡΆΤῸ 1. καὶ ; 1. 27 ῃούθϑ ; 8η ο01- 
ἰχαϑὺ ὕπο αϑὸ οὗ παρά Λροο. ἴ. 27; 

4] 01} ΥἹΙ. 206, 40; χ, 1ὃ. 
ἵνα...} να... ΠΟ πα] ραν ϊο]ο 

ΘΊΝΘΗ. ἸΠ0Ο]Ὸ ὕπα. ὑπ ΒΠῊ 0160 οομὐοηα 
οὗ {Π|ὸ7 Ομ Ἰηοηΐ, 10 Πα] 0Π16 
᾿]απούϊον 5. ἀἰροούοα [0 ἂῃ ἴηι; ληᾷ 
ἸΠ101165 ὑπᾶὺ ὑΠ6 οὔογῦ ἔο οὐύαϊ 1ὑ 
ἢ ΠΘΥΟΥ Ὀ0 τΤοΪαχοά (ἵνα ... ἀγαπᾷ). 
(ὐοτ}". Φόἢ) χἹΠ, 34 ποῖο. 
Αὐρακθπο (ον ὦ. γν 3) ὑδὸ5 ὑπὸ 

ΜΟΥ 3 οἵ {δ ἀποροῖ Τιονὰ ἰο δαμ] 
ἰο {Ππδύγαθο δη Ομ ογῸΘ {110 ΙΟΒΒΜΟῺῈ : 
Ρογβοοιαθον δάθ]ο [( γύην ἀἰχι ἀ6- 
ΒΈΡΟΥ : ϑανίο, ϑαεῖο, αὶ 216. }6756- 
χμορὶς ἢ ΛΑΒΟΟΙΔΣ ἢ λό πη, Βοιὶ Δ] 6 
ἴῃ ὑθυγὰ οθο. [Π1ὸ ἀα ἀοχιουη ρὰ- 
ὑγὴν Βοῖθο ἢ 101 δάϊπιο ϑϑαγίο, διύϊο οὐ 
ῬΟΓΌΣΤΙΠῈΒ 511}. 



(ἀρ, 678] 
ΨΙΟΝ οὗ 
086 γεΑΥ]8- 
(]Ο0Ὼ 5. 

Ιὐχίουηδ] 
οὐἹάοηοο 
ΤΟΥ 

(1) μὴ ὁμο- 
λογεῖ, 

ΤΏΟ 6γυ]- 
ἀοθος οὗ 

Βοογδίοη. 

ΤῊΝ ἙΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟἿ 5Τ' 5900ΗΝ. 

ἀαάιίιοηαί Νοίθ οἡ ἐΐθ γθααίηρ ο ἵν. 3. 

ΤῊ ἢγϑῦ οἰἶδυβο ἴῃ [18 γΟΥ86 15. σίνϑῃ ἴῃ βθύοναὶ αἰ ογοηῦ ΓΟΥΤῚΒ ἴῃ οχ- 
ἰβύϊηρ; ἀσοοῖς δα που 165. ΤΊΉΟΒῸ ἃΥΘ 

π. πν. ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν ΔΒ. 

π. πν. ὃ μὴ ὁμολογεῖ Ἰησοῖν Κύριον ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἃ. 

π. πν. ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα 1, ἄσ, 
π. πν. ὃ μὴ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα Κὶ, ἄσ. 

ΤῸ {{|686 γα] ]0η8 ἡγαϑὺ ὈῸ ααἀἀοα Δηού μον, ΥΠ]ΟὮ 1 γοργοβοη οα ὈΥ {ἢ 6 
γυϊραΐθ τολάϊηρ: 

π΄ πν, ὃ λύει τὸν ᾿Ιησοῦν. 

ΤΊ πηδῖι ἰπὐουοϑὺ ΘΟ γ6 8 ἢ {Π|0 Ἰθουὐΐνο 5 μὴ ὁμολογεῖ ἃ λύει. 

ΔΒ {πο ἀἰνοοῦ ον άοποο ΠΟΥ βὐμη 18, μὴ ὁμολογεῖ 5 τολα ὈΥ 

(1) ΔῚΪ ατοοῖς μΜ85, ποῖα! μα ΘΌΥΒΙνΟ, 

(5) ΑἹ] {116 νουϑίοηϑ οχοορῦ ὑπὸ Τιαὐϊη, ἃπᾶ ὈΥ̓ οπὸ ᾿ηρουίαιῦ ΟἹ 
[,αὐΐη μ8 (} γ.5.), 

(2) ΤΠιο Οτοοῖ ΕἸ Μ]ΠΙοΥα. ὙΠῸ χαούθ ὑπὸ ρᾶβδαροὸ πῖῦῃ {πὸ Θχοορύϊοῃ 
οὗ δοογαΐθη, "Όη ΟΥ̓] ἀονην να, 9 ψΠοπὶ ΠΟΙΥΘΆΥΡ πγαϑὺ ΡΥΟΌΔΌΪΥ ὈῸ 
Δαάρα: πᾶς γὰρ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐληλυθέναι ἀντίχριστός 
ἐστι (αἰ ΠΟ λ11. 7). 

Οἱ ὑμὸ οὐμοῦ Βαμὰ 

(1) δοογαῦοθ οἴνοϑ λύει 85. γιηρ ὈΘοη. {Π6 τολαϊηρ 1). 80 οἷα 
ΘΟ Ϊ68.᾽ 

(5) ΑἹΙ ᾿μαδη μϑϑ, ψΠΠ οὴ0 οχοορύϊοῃ, γολα δορὶ; ἃπά 

(3) Τὰ τον πρ, τ ἔῃ γαυαηῦ αοδίγ ἰδ, ῬΥον 4118. ἴπ ὑπ Ἰδη 
ἸαύΠοΥα, Ὀθῖηρσ πη γου Βα} ἴὼ ὑῃ0 ἰαῦον ΥΥΙΟΥΒ, 

Το ουϊάθῃοο οἵ ϑϑοογαύοϑ, ὑπὸ ΟὨΪΥ σὑοοῖς Δ ΠΟΥΤΟΥ ἴον λύει, 15. σοηαϊ πο 
ἴῃ ἃ Ῥαββαρθ οἷν Ῥγοβοι δα Βονόγα} ΟΠ ΟΌ]0165. ΡοΑΚίηρ οὗὁἨ {110 ΟΥ̓ΤῸΓ οἵ 
Νρβίου9 ἃηἃ οὗ 18. σοι ια} 0] Εϑ ΠῚ ΟΙΘΏΟΥ ἀηἰ οοπὐομηρῦ [ῸΥ δοοιγαΐο 
Ἰοδυπΐηρ, Π6 ΚὍΌΟΒ ΟἹ) ἴο ΒΥ : [Ὁ ΟΧΘΤ]Ο 0 νγνὰ8 ἱσπογαμῦ οὗἩ {6 ἔμλοῦ ὑπαΐ 
ἴῃ ἅο ΟἝΕΠΟ]ο ρ δ0}6 οὗ ζομ ᾿ὑ νὰ. ψυιύοι ᾿π ὑΠ6. «οϊοηῦ οογρίοβ ὑπαὺ 
ΘΟ ὁρίγὲ το ον ἀἰδὲ οί, (λύει) «Ζ7}0655 5. οί ἤγοην σα, δον Π6Υ ὑμαῦ 
ἀοβίγοά ὕυ βοραγαῦο ὑπ ἀοἰζγ ᾿τῸπὶ ὑπο ππλῃ οὗὁὨ ὑμ6 ἀἰδρθηβαύίοη [1.6. ΟΠ γ δύ 
6805] τοιιογοὰ {ἷβ. ὑποιρλ [0 οοπαοπιπαύίοη οὗὁἨ ἔΐοϑὸ ψ|0 “αἰνιαὁ 
“6805 τὰ ὑΐ6 ἃποϊθηῦ οορίοθ. ΟΥ̓́ΒΟΓΟΙΌΓΟ 4180 9 δηοίθηὐ ἱμύουργοῦοι" 
ποίοα {118 γοῦν ἰδοῦ, ὑπαὺ ὑῃοῦθ γΟΓῸ Β0Πη1|0 ψ͵|η0 81 ἐφ ρογθα τὶν ὑ}|0 
ΟΡ βι16 τυ]ϑηΐηρ (0 αἰ] 46 {Π6 τηλη ἤγοπὶ (0411, 

1 ἢν Ἑ. νἹὶ. 35, αὐτίκα γοῦν ἠγνόησεν τῆς οἰκονομίας ἀνθρώπον βουλόμενοι τὴν 
ὅτι ἐν τῇ καθολικῇ Ἰωάννου γέγραπτο ἐν θεότητα" διὸ καὶ οἱ παλαιοὶ ἑρμηνεῖς αὐτὸ 
τοῖς παλαίοις ἀντιγράφοις ὅτι πᾶν πνεῦμα τοῦτο ἐπεσημήναντο, ὧς τινες εἶεν ῥᾳδιουρ- 
ὃ λύει τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστι. γήσαντες τὴν ἐπιστολήν, λύειν απὸ τοῦ 

ταύτην γὰρ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν παλαιῶν θεοῦ τὸν ἄνθρωπον θέλοντες. 

ἀντιγράφων περιεῖλον οἱ χωρίζειν ἀπὸ τοῦ 
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Τῦ ψ1}} Ὅ6 βθοῃ ὑῃαὺ δοογαῦθϑ ἀ008 ηοὺ ΒᾺ 0 ὑπαὺ {Π|ὸ γϑαΐπρ χὰ Του πα ἴῃ 
οορΐθα ψ οἢ 6 δὰ Ἰ]η861 Β66η, Ὀπὺ ΟἾ]Υ ὑπαὺ 10 ΟΠ σὰβϑ ΪὉπηα ἴῃ {}1Ὸ 
ἰθχὺ: ἢ6 ψυῖύθ5 ὑμαὺ Ὁ “παὰ θα τυ θη ᾽ (γέγραπτο) αιὰ ποῦ ὑμαύ “10 18 
γι υοι ᾽ (γέγραπται). Αραΐῃ 10 15 ἂ; Βίριι ὑμαῦ ἢ 15 ποὺ ααούϊηρ' ΠΥ ΟΥ̓ΘΟΙΚ 
ΜΒ ὑμαὺ 6 ψυϊίαθβ ἀπὸ τοῦ θεοῦ 01" ἐκ τοὺ θεοῦ, ἃ γαγαιῦ τ οἢ) ἢλ5 ἢ ατοοκ 
δα μοΥγ. Η85 ἸδηρυιΔρῸ 18. ἴῃ ἰδοῦ Ῥογίοοὐ] Βα Βῆοα ὈΥ ὑπ Βιρμοβιυϊοῃ 
ὑμαῦὺ 6 ψγ88 δοηχυλιηἰθα τ} 16 Τιαὐϊῃ τ δα ϊηρ' Δηα Β0Π}6 [,ὔϊη ΘΟῺ]- 
ὨΙΟΙ ΑΤΥ ᾽. 

[πὰ ὑἰο μαὐη ὑγαπϑ]αὐίοη οὗ [κὰν πῦὺϑ 9 901}}7 πᾷ τ Φ0}}ὴ ἴγ. 3 ἃγτὸ φιοίοα Οαοία- 

8.8 ΤΥΟΠῚ ὑΠ 0 βαϊηο ορίβύϊο (Ἴτϑη. 111, τ6, 8). ΛΑἴδονῦ ὑπὸ φαοίανίοι οὗ {Πιὸ ἔογμλον ὑϊ0}}8. 1 
Ῥαββαρο ὑῃ9 ὑθχὺ ΘΟὨ 1.168... ΟΠ Δ 05 1 υγιοά!οῦα, Ομ δύο] [ἸΡΌΓΘ ΟΟΝ ᾿γι- κῆπο νὰ 
οορὶὺ αἰἴσοπβ... οηλ)}8 8.7) πη 5. ψιοὶ δοἰοἰξ «᾽οβη)ιν γλ0)ὶ ὁσέ θ.} 1260 8ο0(ὦ «6 (6,4) ἘΔΈΠΙΕ, 
«πε» δίο δῖ, ΤῊΘ οομ οχὺ ΒΠΟΥΒ ΟΙΟΑΡΙΥ 1. νυ μαῦ βοηβὸ Γγοχαλαν ἀμ ου- 
βοοα δὺ «0]5 νγογβ, θαὺ [Ὁ 15 ηοὺ ἀθοίδινο ἃ5 ὕο {Π|ὸ γϑαά!πρ 10 }} πὸ δ 
ἴῃ 815 ατοοῖκ ἰοχύ. 

716 1 αὐΐῃ ὑγηϑι αὐϊοη οὗ ΟἸΕΜΕΝΤῈ Ομ ζι65 (Ὑποτυπώσεις) Ο 5. Φ0]1ὴ 
σῖνοβ ἃ5. ρᾶγῦ οὗ ῃ6 βαρδίαποθ οὗ {18 ΕΠ Β016 : ἀἀἰβύσ ἢ Δ. ορμίδίοϊα... 
αὖ ποιὸ αἰὐσἑάα! «ρσιην ΟἸεἰδίίιι, 8Βο ἀθππὶ οΥοογῸ «ὔονίωμ Οὐ)" ἰκίμημ, 
φτοιυσδα ὧδ σα 6, 

71ὸ τοδαϊηρ “ΒΟ 1 ΦΘβαιη 18 Του ἴῃ ὑπὸ Ταὐΐη ὑγαμβίαὐϊοη οὐ ΟΚΤΟΈΝ: 
Η:θς ἀπίοηι (σοι οθ. 0 80] ΊΠ}}18. ΒΌΒΟΟΡΟΙ ΘΟΥ̓ΟΥῚΝ ΠΟ ΠΟ], οἴη δἷὐ 
ΒΟΥΙρύππι ἃριιἃ « ὉΠ] 6} Ολ)λ)εἷδ δρέγ ἐξ ὐὶ δοίδέξ 7} ό ΉῺ} 10. σὲ ὁ» Ζλου, 
βοα ππϊοπίχιο δα θδίμη 5 Ὀγορνϊθύα οι. βουνηλι (ἢ). 47] αΠξ, Οὐηλμα. Δ)", 
δ 6). Ῥθαῦ {Π|| οἰνατιιούον οἵ {1ιὸ ὑγϑηβι οι. 15 ΒΟἢ. 8. ὅθ. σἶνο πὸ Βα υϊδίμο- 
ὉΟΥῪ ϑθαγαποο ὑπὺ Οὐ σολΒ ατοοὶς ὑοχύ γοιὰ λύει. 

Τ᾽ ΉΟΓΟ 15. 0 ἱπαἀ!ολύϊοι, ἃ5. ΤΡ Δ5. 1 ἃτὰ ἀλναχο, ὑπ {Π|Ὸ0 το Πρ λύει ΥᾺΝ 
ἀοοορίοα ὈΥ͂ οὐ ΚΟ [0 ΔΗΥ͂ Οὔδιου σοῖς οὐ Επιδύονι [Ἀ6ΠΟ1, 

οὗ {Π|Ὸ [μοῦ σοιπμαΐηβ {Ππὖ {10 τοι 8 ἡνὰθ Τα ὶ αὖ ἃ ὙΟΥΥ ΘΟΡῚΥ ἰανο. ἡ χξίη 
ΤᾺΚΒΤΤΩΑΝ 865. ὑΠ|ὸ 0] γΆ 505. ὁ ΒΟΪΝΘΙῸ «6811}} (τ. “7.0. ν. τ} ἃ ὁ 501- Ῥανία ϊο 

γοΥΘ ψ{68ὰ. ΟΠ τἰϑύπμι᾽ (6 “26. νι. τ). Τὰ 10 Ου λο1" θηδδαρο᾽ ΒῸ ἈΡΘΟΔΥΆ. ὅθ ΟΥἹάθη66. 

σΟλ 6 016 ἸϑαλρῸ οὗ 1 Φο νι ἰν. 3 ἀμ 2 «01}}ν 7. ἃΝ 15 ἀθηο 1ὰ {Ππ|ὸ 1} 
{γλη δ᾽ αὐϊοη οἵ ΟἸδηηοηὗ : «ΠΔΏΏΟΝ αἰοἱῦ ῬΥΟΘΘΒΑΪΒ50. 1} ὨΔΠΠ1}111}} ὈΓΛΟΠΤΗΟΤῸΒ 
ΔΕ ΟΠ Σὺ Ββρίυἱσιϑ, νοραμέον Οὐ» ἰδέην ἦγ σαν Ο ΣΟῚ ἐδ οἱ δοἰ δόμος «7}ύΝ ΜΝ αὶ 
ηἃ 10 την Ὀ6 Οὐϑουγοά ὑΠπαὺ {110 Οἷοϑο ΟΠ ΟΧΊΟΙ οὗἁὨ {Π|Ὸ 0 ΝΌΤΟΝ 1Π ΒΟΙῚΟ 
οὗ [π0 μα τοι ἀουηρΒ (161 ρῖνο δ6)}7886 ἴ01 ἐρχόμενον 11} 2. «[0}}11 7} ὨΙΆΪΚΟΝ 
ἰὺ αἰ] ὑὸ ἀοοίάο ὑὸ ψΏΙΟἢ οὗ ὑπὸ ὕνο το ΟΙΌΠΟΟ ἴκ τλ 0. 1}. μα ΘΙ ΘΌ]Η}" 
ολᾶθα, ΤῸ ννογβ οἵ Του Π]Πν εἶθ δαλ)}}0 Ομ". 54. ααὶ ηοσα! Ο "ἰδθίην 
σαγη6 φορμῆϑοο ᾿ς “ποι ἰϑίς οὐ! εὐ ΖΡ ηκος ἰκνὶ 33. τὶ Ομϊαύοα, 8 

[ ΟΠ) }}}05} ΟΟ5 πιδχίηιο ἀμ ]Πγ]δύου νοῦ ἡ ΟἿ μην μονα} 0. ἢ ὁ 0 

φοηἶϑεο οὐ χιοὶ πον ρείαγ οι «οσθην ἤἰζιν 7)6ὲ ὠὐθὸ (σομιρ. 6. ἴαρο, ἢ, ὃ 
πορϑῦοϑ ΟΠ υἰδύιην πὰ ΟὨΤ ΠΟ ὙΟΙ 550) ; αὐ οὗἩἨ ΟΥρεαι (7 πἰ. 11. ὃ) φιὶ 
απίθηη, γιογαΐ ἔγν φαγγ6 τοι ἶδϑα εἶθ 7) 00 μ011 δὲ δοεἷ ὁκπέ ὁ ἀμ δοδιοἐδ αρ εκ", 

Ὑ6ΓΘ ῬΥΟΌΔΘΙΥ πιου]ἀοα Ὀγ {Π|6 μαββαρὸ ἴὰ {110 Βοσο ἃ Ορὶ βίο, 
Αὐαύθϑτινε ἴῃ Εἷ5 Θχρδηδύϊοηῃ οὗ ὑἱο Ομ δύο ἢγϑῦ αιούοβ ὕΠ|ὸ ῬαβΒαρῸ αὖ 

ἰθιρῦμ ταῦ ὑ1ιὸ τραάϊηρ ὁ φιρὶ μον 602) Π οί)" Ζώηυ Ομ δέω, ἴγν Θαγ}}6 
ϑθγι1980, Ὑ ὨΪΟΪ. ἢ6. ΟΧΡΪ αἰ ἢ8 (Γοἔουυϊηρ᾽ ὑο ὁ. 11, 19), ἃ ὑπθη νυ] Ποὺ ΔῺΥ γθ- 

1 βοοχαίθβο ψὰ8 δοαπαϊηίθα ψ1 ἢ 3.ΑΙ], ἄρ 260 πιαΐμ8 ἸῸΝ Οδὲ 56 δὲ 
Τιαῖϊα: Η. Ε. 1. τ2. Απϊε]ιν κι. 
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Τηΐου πη] 

ουϊἄσηῃοο, 

ΤῊΝ ἘΊΒΗΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟἿ ΑΙ 900ΗΝ, 

ἸΔΔΥΚ ΠΘ ῬΆΒΗ6Β. ὁ; [0 ΟΧΡΪΔἰπ ὁ ΒΟ] γον ᾽: Ααθὸ αὖ πογου 8 αυΐὰ δὰ ἴδοία 
γοίυ: ΕΓ οηιηὶϑ ϑρὶγιξμ5, αἰῦ, φιοὶ ϑοϊοϊξ «όομηιν; δια ἀραῖη αὐου σαρὰϑ 
[ὸ υπὶζοβ Ὀοὺἢ ῬΉΓΆΒΘΒ : ὁ ϑοῖοί5 «ζοδιηι οἱ ἡσγαβ ἔην σα 6 Ὁθηἶ886. 

ΕὐΠΟΕΝΤΙῦ31 διά ΤΊΘΗΟΝΙΟΝΒ: ΘΟ ἷπο ῬΒΓΆΒΟΒ ἔγομι {6 ὕψο ΟΡ βύ]08 

Ι ἢ ον θη στθαῦου [ΓΘΘ 0]. 

Τῦ ἰβ γον ]ο ὑπαῦὺ ΠΌΡΕ, 0 τγὰϑ ἅάγο οὗὁἩ {Π|Ὸ0 πα δδίαποο οἵ δοογαῦοϑ᾽ 
ΟΥ̓] ΟΙΒΠ,, ΒᾺῸΡΡΟΒοΒ ὑπαῦ ὑο50 10 ὑαπιρογθαά 1] ὑπὸ ορίβῦ]ο Ἰοῦθ οαὖ ὑἢ9 
ΨΠΟΪῸ οἰλαβο: [ἢ ὑδηῦαπι ὁχ 1)00 πὸπ βαηὺ αὖ αυϊάδιη.. ἤὰη0.. γΟΥΒΙ α] τὴ 
αὰο ἀἰοϊαν ὁἐ οηη δ δρίγίξ φιρὶ βοἷοὶξ «οσιην 6 7260 ποΉ, 68,, ΟΧ Ὦδο 
Θρί βϑύοϊ θυ βου! ηὐ, 6 Μο ΠΠοϑῦ ρον ποίον! αὔομα θϑαθὶ ΦΟΔΠ ΠΙΆ. ΘΠ ΠΘΟΓΟΥΣ 
ΘΥΤΟΥ θοῦ. ])οηΐχιιο ΝΟΥ 18. ὨΘΒΟΙΤΟ 56. γα! Ἰῦ Πδπα αι θη 1018 θχ- 
ΘΠ] ΑΥῚθτι8 ΤΠ ἀἸύδη [1886 βοη οι 1}... 

ΤΊ. ΒύΓΔΠΡῸ ΔΑΒΟΥΓΟΣ 18 γοροαξοά ὈΥ̓͂ ΕἌΠΒΕΠΤ οἵ ΟΠἸΛΆΤΝΕΒ5, πὰ 
Ππνομλπῖ. ὅποι ἃ τιϊβυι ἀογη απ ηρ ΟἸΟΤΆ ἃ τηϑιμου Ὁ] 0 χα} ]θ οὗ {}10 
ΜᾺ ἴῃ ΜΉ ]1ΟἿν ΟΥΌΊΟΔΙ βυα θηχθιία τὸ ἀπο ΠΡΌ ΟΥ μογγουίοα δρᾶ τηλᾶο {}ι6 
στοιῃᾷ οἵ πη] ϑὺ ΟἸΔΥΡΌΒ. 

ΕΎομΣ {115 ΛΟΝΊΟΙΥ ὑΠοΓῸ σηῃ ὈῸ ἢ0 4ΟΟΒΙΟΙ ἃ5 ἔ0 ὑΠ6 ογον ΠΘ] ΐηρ᾽ οἱ ρ]νὺ 
οὗἩ οχύου δ! στ θιοο ἴπ νοῦν οὗ μὴ ὁμολογεῖ. ΤῸ βοῦ {18 5:1 νυν7Πουῦ {116 
οἸοαγοϑῦ ΠΟΟΘΒΗΙΟΥ ἴδ ὅ0 ΒΌΒΡΟΙἰ 8}} ᾿νν5 οὗἁ τοχύπα] οὐἹ Ὁ] οἴϑη). ΝῸ τολαϊπρ᾽ ΒᾺ}- 

ρΡυνύοα ὈΥ βιοῖ Δα ΠΟΥ ΟΥ̓ ἢ 5 λύει 15, 1 ὈΟ]ΊΟνΟ, Π]ΟΤῸ {111} ἃ ΨΟΥΥ͂ ΟΑΥῚΥ ΟἸΟΒ8. 
Απὰ οἢ σατοὔ] ΘομΒ᾽ ἀογ 10 ᾿ὑ ΒΘ0π15 {Πα 086 Ἰηὔογ Ὁ] ον] θηοο 15. ποῦ ΠΙΟΥῸ 
[νου Ὁ] 0 λύει ᾿Ιησοῦν {Πὰπ ὕπο οΟχύουπα!, 1 18. ΒΟΔΥΘΟΙΥ͂ ΘΟΒΒΙΌΪΟ {Πα 
ΒΈΟΪΝ ἐν ΘΠ γῶΒ6. σου] ἃ θὸ πϑοὰ [Ὁ βοραγαύίηρ ὑπο αἰνῖπθ πα Πα πη ἢ ΠΔΌΠΙΓΘΒ 
ἴῃ ΟΠ τύ. ΤῊ πδηλοὸ Ἰησοῦς ὈΓΙΠΘΒ ῬΓΟΙΙΠΟΠΘΙΥ ΤΟΥ ὑπ0 ΠΥ οὗ 
ὑπὸ Πονά, ϑοογαῦοβθ ον  ἀοὐ]} [ο]Ὁ {Π18, (ῸΥ ἢ 6 ἀθῇ 68 λύειν ὈὉΥ ὑπ6 δάἀάίθίοη 
ἀπὸ τοῦ θεοῦ. 

ΤΊιο Ἰδῃραῖρο οἵ ΤΟΙ ΟΡ πον 5 ὑπαὺ δύ Το} 85. ὑσμοῃίηρ ἀροπ ὑπ 510- 

16οὐ ψψὰ8 οαγγοηῦ ἴῃ νΔΙΊΟΙβ ΤΟΥ 5, [Ὁ ΘΟ .}5. ΠΙΚΟΙΥ ὑπαῦ ᾿νὸ ἀϑοα 7 Ἰη8 1} 
ῬΒγΒ08 λύειν Ἰησοῦν Χριστόν πὰ μὴ ὁμολογεῖν τὸν Ἰησοῦν (ΔΏΒΊΘΥΪΙΡ' (0 
Κύριος Ἰησοῦς ἤθη, χ. 9). ΤΉΝ θοΐηρ' 50, {6 λύει ἴῃ {Π16 [ΟΥ̓ΙΟΥ ῬΏΥΩΒΟ ὙΓᾺΒ 
ἀρ 85. ἃ ΡΊΟΒΒ. ὁ. ὑΠ|Ὸ μ}} 780 μὴ ὁμολογεῖ οὗ ὑῃ ΘΡΙΒύ]0 1 ΒΟ 6. ΘΑΥΪΥ 

οορίοβ, ἃπὰ 80 ραββοῦ 1ηΐοὸ ὑπ Ἰμαῦϊη γουβοηῦ, ΤΊὸ ΔΘ οηΒ ἴο Ἰησοῦν δΓΘ 

1. ἃ Τγακῖπι. ἴ. 6. 5. Πα απ νοῦ]- Δηολιγῖδίο ὁσῖ. Οποά αὐ ἰ5εϊς χιοπίαηι 
ἰαἴο...1116 φαὶ ἄθ ρμϑούίοσβ 0518 ΒΆ Ρ10Ὲ- 

Ὁ τηγϑιθυ!οση οἰ] θῦμα τηογαῖ 
ἐπ ο!]Ἰσοιύϊαι ΠΠπιπϊ παΐτιβ λα σῖγο Πα α- 
οἰ ον ἀϊολῦ : οημὶβ ερίὶγὶξι φιλ σοηῇῇ- 
ἐοίν όδιιην ΟἸ γένη, ἵπι σαγ6 Ὁδηιῖ556 

6 1)60 σοὶ. Ομινὶς δριγλ{πι5 χιιὶ ποτ. 601.» 
ίοῖιν « ει ΟἿ" δίνω, ἐπ Θα 6 ὑθ)υῖδ86 
ὁ 60 ἨΟΉ, οβὲ ; οἱ }ιὶς οϑὲ Αγ ἰο  γδίιι8. 
Ερ. χυὶϊ. 6. τὸ ΦόϑΏΠ6Β.. ὑδδίαα απΐδ 
ΟἸιΐ5 δρίγίιι5 φαΐ βοϊυϊδ «“6ϑιηι θὰ 1260 
ποΊι ὁδὶ, οἱ μὶς 65ὲ ἀπε Ἱδἴτι8. 

3 Βοη. ἵν. ϑαρου Τοδῃποη πυυϊ ρβδιι- 
ἀοργορ)εῖᾳ ργοαϊογινὲ τη πιο πυιγιιηι. 
1π ἰδίο δοηποκοῖϊα ερίγίψι )οἰ. Οπιηῖβ 
“ρίγίνις χφιυΐ δεοἰυιὲ “όβιιπηι δὲ ποόραΐ ἴπ 
δαγηθ υοριῖ886 ἀ6 [260 πον 68 δε ᾿ΐς (6 

ὑοηϊὲ οὐ παῖς ἴπι ἴδίο ἡλ Ὁ Ὁ ΥΩ686118 681. 

5. Κρ, ν. (ἡ Ου)ὰ5 [Δ171Π1] δυσιξουθβ 
σαοπίϑιηῃ ρισιύπση αμπούμχῃ Ὠ.ΘΌΤΪΩ 6850 
ποραρδηΐ 46 ΕἰνληρΌ 10 ογαβοσαηὐ 1ΠπῈα4 
΄συοά ϑαϊναίον αἷὐ δ'ρίγίξιι 6οἱ [οιι8, οὐ 
46 δορί βίοϊῳ Φόϑη 18 Θγαβουιηὐ οἱ Οηλιΐβ 
βρΊγίϊι5 χιὶ δοἰυϊὲ “6615 ὁ 60 ΠΟΉ 681. 
διοαὺ Νοβίουϊαβ... 

4 Οριιδο. οἱ Ερίβϊ. χνλὶ. (ΔΙ ρηθ, Ῥαΐγ. 
Τιαἰ. ΟΧΧΥΪ. Ὁ, 351) ΄αϊᾶδτῃ οὐΐαχα 6 
ΘΡΙβύοϊα Φοδ 18 ΘΥαβουηῦ δὲ Οπυηΐβ 
ϑρὶγἱζι8 φιιὶ βοϊυϊὶ σ᾽ δϑιίηι 6 Τ)60 ἨΟΉ 68ζ. 
ΤῊΘ ὙΟΪ]0 ῬΔΥΒΡΎΔΡΙΗ 18. ὙΘΙῪ ἸὨΒΙχΌΟ- 
ἐἶνθ. 

5.Α Ῥδββαρο οἵ ΟΥἿ] οὗ ΑἸοσχδηᾶγὶα 
Μ11 ΒΠΟΝ ΠΟῪ πδίυχα! ]γ 0886. 0588 
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ΘΑΒΙΪΥ ἰη 61} 1010], ἀπ ὑπὸ ἴουηβ ἴῃ νι] οἢ ΠΘΥ͂ ΟΟΟῸ αἸονν {Παὺ ΠΟΥ͂ ΤῸ 
1ὸ ραγύ οὗ {Π|ὸ οὐἱσίπαϊ! ἰοχὺύ. Αὖ ὑῃ0 Β8ῃ10 ὑϊπηῸ 1ὑ 18 ηοὺ ἩΠΥΘΑΒΟΒΔΌΪΟ ὕο 
ΒΈΡΡΟΒΘ ὑπαῦ ὑΠ86 ππιϑια] ἀιαοιηῦ οὗὨ γαγϊδηῦβ πα οαῦοβ {Π6 ᾿ηἤποποο οὗ βοηιθ 
ἰγἸ θη} ΤΌτη οὗ νοῦ ἀροὴ {6 ἐοχῦ. Π| 2 “011 7 ὑπογὸ 15. πὸ γα η 
ἴῃ ὕΠ0 ΘΟΥΤΟΒΡΟΠαΪπρ’ ΡΉΓΆΜΟ; ΠΟΥ 15. ὅ8ο ΘΠαγασξονβοϊς πον οὗ Ὁ μαββῆρθ 
(ἐρχόμενον) Ἰῃη ΓΟ ἀπο α ΠΟΥῸ ὈΥ͂ ΔΩΥ Δι ΠΟΡΙΪΥ. - 

«αἰά(ιξιοπαῖ Νοίο οκ ἵν. 8. 

} ον 151} ὑπουρῦ 1 {}16 ἈρῸ οὗἨ δύ 08) ΤΟΡΥΟοηὐο 1 μου] ρ᾽ ΤΟΥ ΠΝ ὑπὸ Τϑηΐρη- 
ὑνο οἰϊοῦ ἑοπαοποίοα οὗ το] ρίουα προσιϊαὐϊοι οὴ ὑπὸ Βοίηρ; οὐ αὐ, Οἱ ὑπο οἴ08 [0- 

ΟΠ0 5116 {ποτ νὰβ {πὸ ῬΒΠΟκο ]ς, ὑποογοῦϊς ὑομοηον ν Ποἶ Ιοαἀ8. (0 ΠΥ 
Δ ἀρβίγαοῦ οοποορύϊοι ; ἃπὶ οα ὑπὸ οὕλπιου ὑπὸ γόραϊαν, μνβοῦου! ὑθη ΔΌΉΟΥ ἤθη οὗ 
ὙΠΟ} Ἰο 5. ὅ0 ἃ ὁοπογοῦο. ὁοηοορθοη,. ΤῊῸ ουΥ θα] κι ὀχροηθηῦ 1 ἀοὰ ἰη {116 
ῬΆΪΠΟ : {πὸ Ἰαδίου νὰ ΟΠ ΡΟ ΙΟα ἤὰ {πὸ σαστοηῦ ογοοα οὗ Ῥαοσνο, ψ] οι ΑΡΟΒίΟ]]ο 

ΠΟΥ Δ πόνο το πορα {πὸ Οὐ οὗ πὸ (γομπαμῦ ὑοὸ {πὸ μοι ϊοι οὐ ὑπὸ (ἀοὰ ἀμρη ἊΝ » 

Οὗ {Ππ|Ὸ «{Οννη, ι δΟπονοζα. 
δὐ Φόλι ἀμῖῦοα Π0 ὑγα ἢ 8 Μ}}10}} σανο ἴογῸ0 ὕἢο ὑπο8ὸ ὑπ θη οΐον, {10 ὕΓἍΠη- ας 70] Ὼ 

Θοπμαἀρηὐα] μα {Ππ|Ὸ μουβόμὰ! ὑγαί]ι, ἰὼ ἃ ρουοοῦ Πατιηοηγ. [ὁ ΜΠ ΟΠ Κ ἀνόϊα πη ϊ θα 
{πὸ ΔΙοΟΧἄνῖπο δου Π]8--- τὸ ὄν, ἐπέκεινα πάσης οὐσίας πα ὑπὸ [πὸ --ἰὰ γοῦ ὑΠποη. ὁ 
1.0 ῬΙΌΒΟΥνΟα. ὑπ Ὁπουρθίβ αὖ ΜΠ ]0ἢ {ΠΟΥ ἀμο]. [10 τορι βοΝ ποὺ Θἢ}- 
ῬΠαθΠν πὸ μεν Ποσ 5. Οὗ Ἰπγὰο], ἀης αὖ ὅἰὸ βαπλὸ ὑϊπιο πὸ γυἱάσον ὑπὸ “Οπὸ 
ἀοα ἴπ ἃ ᾿ἰνίπρ,, ᾿ονίηρ Θομηοχίοι γῇ “ἢ νον]. 

ΤΊΙο Τουπάαζίοι οὐ ἢἷβ ὑομο! πη; Ἰΐοϑ. ἴῃ. {πὸ ΜΒ οἴνι οἵ {πὸ Ὁ, 1᾿,, ΗΙ5 ἔοϑοῃ- 
ψ ΠΟ} 15. ποῦ τἱρὶ, βίου ]ο, ἤμὰ], ΠΚὸ ἰὸ Μομπονιοίνι οὐ ΤΑ}, Πεὺ νἱ δα] δηα [8 τοδί 
ῬΙΟρΤομδῖνο. 1Π1ὸ πρὶ ΜΠ οἷ 1 ΔΕ ΤΓΠΒ ΄κ ποῦ παπποῦ οι! Βαῦ οβνοη θα] ὌΡΕ 
(ΤΌ  χ. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν : (0}}}}. ΧΥΤῚ. 3; Τ ΤΟ] Υ. 20), Ὡ6 ΗΝ. 

ἴω {818 βοιβο ὕπὸ Ὁπουρλῦ οὗ “ὍΠ|ὸ οὐἷγ (λο  ’ (Τοἱλη ν. 44) 15. ὁρροβοί [0 Ομροβοὰ 
}} ἰοστιὴν οὗ Πα] πη, ΤΟΙ οίκια, ὑπ οίν. ΠῸ 15 ὑο Ὅπὸ ποῦγοο οὗ ἸΠἢῸ ἴοὸ 
(901 ν. 26); ἀπε ὑπγοῦρ]ι {Π|ὸ Ἴ οὐ, “ὑπὸ δον, ἕο ἤθη ὁ ΠῚῸ βαγο ἐὺ ᾿ανο 

16 ἴὰ Ππμβο  Ε᾽ (ΤΟΙ 1.6.), 41 Πηρα ἐᾶπὸ Ἰηὔο οί ̓  οἷν 1,3). ΑἸΙ Το] ἴβηι, 
πούϊοι οὗἨ σρούογπα] πα ουῦ ΟΥ̓ ΟΥ̓ ἃ σοοίογ ἢ] ὈΥΠῈ ΟΊ 0]Ὸ οἵ ΟΥ̓], ἃ Δ ΡΟ ΙΒ.1ὁ 
ἴο οὐ ᾿παἰδρ ὑπὸ αἀἰνῖπο ἀούϊοι, ἰ5 ποῦ ἀμ] ἀο, οὐ “Ἰονοῖ 0. νου ̓  ΤΠ 

11. 16 - ὁΟΡ. 1 ]08π1Ϊ. 2) ποῦ ἃ5 βύγδηρο θυ ἃν ΠῚ5 ον. ΑἸ] ποθὴ ποριὶ 

(Φο πα 111. 3) δια 811 ᾿ὰὸπ ἃτῸ ΤΡ 0]0 οἵ (Θ οἢη) χίϊ. 32) πίοι 10} ΠῚ. 

ΤῸ ἀον1] οἱ 1115 σϑὺ γ]αοο ἴα ἅΠὸ ΤΎπθ ἡ (0 0} Ὑ11, 44); ἀπ ΟἩγνῦ 

“ὁΆπιο ὅθ ππᾶὺ 15. γον Κα᾿ (1 {01} 1. δ) ὉΥ ὑακίπς “Πομἢ, ψ]ς]ῖ σου] 
ποῦ ὑπογοίογο μάν θοοα ἴῃ Οπβοη ἃ] ομρμοβίίίοιι ὕο {Π|5 ΝαύπιΡΟ. 

ΤῊ ΔΙΠαϑίοιβ ὕο ῬοΙγ Ποἴβην ἰπ δῦ ΤΌ ἃτῸ πα ΌΤΑΙΙΥ ἸΟΔΒ ργο ποι ὑπ Ῥο]γ- 
ἔμοθ9 ἰῃ ϑ0 Ρα1}. Οποο ἴῃ σΌΠΟΓΆΙ [ΟΥΠῚΒ ΠῸ ΨΆΓΩΒ ἀραϊηδὺ “110 1Δ0]5 ᾽ν ΐο ὑποίντα, 

ταῦ θ6 1ηἰγχοαμποοα, ΗἨδθ ᾳαοίοα 16 (6 γέοίω "(6 αὐ γὸψ. Ὁ. 94). Τη6 Οαὐοὸκ 
Ῥϑββαᾶρο: πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν γοΥΒίοῃ οὗἨ [005 1ιοὐδογ ἰο ΕἸανίδη (ὁ. Υ. 
Ἰησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστι ἀιιὰ πο ἴΏ ΡὈ. 830) Ρ͵νΘ5 πᾶν πνεῦμα τὸ διαιροῦν Ἰη- 
Ὧΐδ ἰπἰογργθίαἐίοη 418 ὁ τοίνυν οὐλέγων σοῦν Χριστὸν ἀπὸ θεοῦ οὐκ ἔστι καὶ οὗτός 
θεὸν εἶναι ἀληθῶς τὸν Χριστὸν διαιρῶν δὲ ἐστιν ὁ 'λντίχριστος ἈΒ. {π0 το Π]θυ1ηρ' οὗ 
καὶ κατασμικρύνων τὴν δύξαν αὐτοῦ τὸ {110 1υϑ[1 οι) 8 5ρ͵Υἱδιι5 φιῖὶ κοὶυ ἐξ σ᾽ ὀδιι 
τοῦ ᾿Αντίχριστοῦ πνεῦμα ἔχων ἁλώσεται 6 1)60 πον 681 εἰ ᾿λῖο 65ὲ Δπιἰολιγίδει, 
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ΤῊΝ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΠΤΙΕ ΟΥ̓ 5Τ 959ὃ0ΟΝΝ. 
ΕΣ 

ἀβῖι ὑπο Ῥ]αοὸ οὗ “ὑπὸ ἐσαὸ αὐα᾽ (1 Ζοἢη γ. 21); ἃπᾷ ἴπ ὅπ ΑΙΡΟΘΆΙΥΡΒΘ ἢ6 
ΤῊ 5 ὕΠ6 ΘΟ ποχίοῃ θούνγθθῃ ὑπο ομρίτο πα ἸΔΟΪαύνΥ (ΧΙ. 14 ἢ ; ἃ ΘΟΠ}. 
ΧΧΙ, ὃ; ΧΧΙΪ, 15). Βαῦύ ἷν ὑοδομίῃρ 15 ἀἰγθούθα ΤΆ ]Π16 1 ρα ϊηϑῦ {πῸ Βρὶ γι {Π 8} 
ἀρδϊηθῦ {116 ἤογ οἵἨ γο]γ ὑπ οἴϑαι, “ΤῊΘ ΟἿ ὑσαο Οαοά, (ἀοα τονοδ]οὰ ἃ 
ἘλῦμΟΥ ἴῃ ὑπὸ ὅθι), ὁχοϊαο5. μο]γὑποΐδν ΟὗὨἨ ἸΟΟΟΒΜΠΥ θοῦ πὶ αν υἱ ]οαῦ 
[80 Ομ γδύδη ΒΟΥ. 

δύ 208, κὸ δύ Ραμα], μ]δοοα Οτοιθίοι ἴῃ οἷοδο γοϊαύίοι ἢ ὑπὸ ΟΥοαίοῦ, 
ὑαὺ πὸ Ἁσα {Π|ὸ τον οὐὗὁὨἨἁ ὅΠπ|ὸ γοϊαδίου. ἢ ]ο]ν 010 πΟγ5. ᾿]γ. Ασα ἰκ 
Ῥυθβοιῦ ἴῃ ἃ}} {ΠΠπρὰ θα ΠΠῸ ὑγαμνοθημ ὑΠο)., Ὑ ΠΟΥ ἉΠΗΜΘΙΌΑ ο Η15 Μ}}] 
ἴπ ὑποῖν Ῥοσί μην (ΑΡοο, ἰν. 11), ἀμ ἄγὸ βαρροτίοά Ὁγ 115 που (Τό. 
γ. 17). 

ον {ΠπῸ πιοϑῦ ρμαγύὺ δύ 4011, κὸ ὑπ οὔπον πυυϊύονβ οὐ ὕπο ΒΙ10]0, ἸθᾶνΟΒ 
ΠῸ το οὐ ὕἤο ΤΟΥ} .ιἷ8 ὁοῃσορύϊοι οὗ (οαἃ ἤρομι νυ]ιαὺ ἰν τοσυγάοα οἵ 1118 
ἀούΐοι ; Ἰυυύ 1. ὑπ γ6 0 μθγΆβον ΠῸ Πὰν 14 ἀονν ομθο [01 81} {πῸ “τοαῦ ΟΠ] Ὰ 
ΜΠ 1) ]οἢ ΟὟ Ὁποῦ] οὰ 6Ππ| ΤΊ νίηο Ναῦασο πνϑὺ θ6 σομῆποι. 116 
ἢγϑῦ Βοηύοῃσο 15. ἴῃ 15. πανταθνο οὗ πὸ ΠΟΥ ΤῊ γόνα: “Οοα ἐς αρὶγ ἐδ" (Δ 01 

ἶγ. 24); {Ππὸ ὕνγο Οὐ ΟΥῈ ἅγὸ ἢ Πἷ5. ἢγϑῦ Τρ με] ; “Οὐκ ἐς Πἰψη1) (1 Φο]η 1. 5), 
ἃ “ αο( ἐδ ἰονλθ᾽ (τ «ο}. 1γ. ὃ, 16) 

ΤῸ {Ππὸϑὺ πᾶν Ρὸ ΠΟ] ἃ υαχίῃ, ἴῃ. ΜΠ οι ΠῸ ΒροΆκα οὗ ὅΠπ|ὸ γονοϊα οι οὗ 
ΕἼΤΠΩ ὑἱιαὺ 15. ὑγαο ἡ πλλΐο Ἰῃ “Γοϑπ5 ΟΠ ἰδὺ ΠΠῚΞ5 βομ ἡ : ὁ 0}}|5,, 0 Βάγ αν, “Ἰκ {Π10 
σὰ (οὐ ἅ11 οἰογμὰ} {6 (1 «᾽πὶ νν 20) δὸ ᾿ὸ Ῥάλθον. ΠῸΝ ἴῃ ᾿Ἰοὰ οἵ 
(ἰοά ὑο {πὸ γονοϊαθίοι οὗἉ (1οι] (0. 118}. 

ΤΊΙΟ ὑΠχτῸ0 ῬΕΥΆΒΟΒ ὙΠΟ} πᾶν θοοι ααούοι 0 ποῦ ΒΙΒΙΡΙῪ ΒΡΟΟΘΙΥ͂ μγΌμροῦ- 
ὑΐοη οὗ (ἀοή (85. “ ἀοά 15 Ἰονίηρ᾽)), Καῦ, 50. ἴδ ἃ νγὸ ὁ ἈΡΡΡΟΔ Ομ {ἰιομ, 

ΟΑΒΟΏΙ ἀπροοίβ οἵ ΠΝ Ναύανο, Τὸ ἢγεῦ, {ΓΝ ὸ τηὰν γοιύθπτο ὕο αἰ πρ  5]} 
{π᾿ 1. 15 το θ] 5108] ἀνὰ ἀἰομο θοὸν. (οὰ ἴῃ ΠΙΜΟΙΓ, ἰὼ ΠΙᾺ Βοίπα : ΠῸ ἰν 
ριντῦ, ΤΊῸ Βοο μα 1β ΠΤ] ΟΥἍ], ἃ(1 Πομουθου (οἱ ἢν ΠΝ οΠαγινοῦου ὑονναν εν 
41} οὐοαύοι Πρ: ὁ ἴα Τρ, ΤῊῸ ὑΠ1γα 15 μουβόμα, ἢ ἸοκουθοΝ (04 
ἴῃ ΠΠ}ν Δοίίοι ὑο να 15 ΒΟΙ  σοπποίοιμς ὁγολθηνοῦ ε 16 15. ον, [ΠῚ 015. οὐδοῦ 
{ον ΟΠΟΥ ἃ ρυόρτονα Οὐ ὑποιρ}ῦ : θα] πὐαϊοιηοηὺ ἴα ἑΚοὰ ἀρ πα ἀονοϊοροᾷ 
ἴῃ ὑμαῦ νυ 1} [ὉΠ] ον, 

ι, (ὐοε ἐβ βρ1γ} (πνεῦμα ὁ θεός). "Ἴὸ βἰαθοιηοιῦ Οὐ] ΗΪγ ΤΟΙΌΤΒ ἐὺ {0 

ἀὐνίμο παύαρο ἀπ ποῦ {0 ὑπὸ ἀἰνίπο ρουβομα ῦν. ἼΠῸ ῬΆΡΆ]1ΟΙ θ᾿] ΓΆΜΟΝ ἃ1Ὸ 
ὧ Βῃ Ποῦ υγοοΐ οἵ ὑπ|8, (ἰο(] ἴβ. ποῦ “ἢ αν ἱν 1, ἂ5. πὸ Οὐἁὅ τηληγ, θαὺ “50 110. 
ΑΚ Ἀ01 10, Π|ῸῸ ἵν΄ ΡΒΟΙΆΘΟΙΥ σαϊβοὰ ἀρθονο 411 πη! αθοην οὐἨ βπιοςοββίοῃ (ἔπ 
1.1 ἈΡᾶ00) ᾿ὔο ψ 16} ΠΥ 4}1 ὑπουρ)ίη οὐὗὁἨ οπαπρὸ εἰ ὑγαμ] ὑΟ ΠΠἸΟΒΒ ἈΤῸ 
τοκοϊγοί, 

ΤΊ ΟΥῸ ἱκ 0 Δ οἰ ραύίοι Οἱ {Π|5 Ἰἄοα τὰ ὑπὸ Ὁ. ΠΠιὸ “Β0 110 οἵ αοα ᾿ 15 
σΟΙΒ ΜΟΥ προίκοῃ οἵ ; αῦ ὑπ᾿ 6 Ἰοΐοιονῦ ἀοβονι ὕϊομβ οἵ ὑπὸ νη. ΜΆΖΟΝΟΥ ἃ1Ὸ 
ΙΑ τοϊαῦνο ὕο ἡριοο (1νν Ἰχνῖν αν; τ Κι νὴ, 27; 1 6». ΧΧΙΠ, 24). 

10 [ὉΠ]Π}ονα ὑπαῦ (ἀοα ἃ5. οἷ 15. ποὺ σορηβΆθ ] ὁ. Ὀγ ὑπὸ ποῦβον. (9 0}}Ὲ 1. 18 ; 
ΤΠ 0 ἵν. 12). ΤΊ ΤΠ ΟΟΡμαμΐοΝ. οὐ ὅὸ Ο. Τὶ γγόγο ποῦ τηϑ πη οβύμ 05. οἵ 

«(Ἰοα ἡ ναὺ οὗ πὸ ὅοι οἱ (λοι (} 01} χη. 41; 18. Ὑἱν 1; οι}. ΑΡού, ἵν. 2 {ἢ}. 
Ιλαῦ ν]ὸ ὑῃὺ τπαύου ἃ] γἱδίοι οἵ (Ἰοα 15. ΠΡΟ ΒΆ1}016, {Π6ΥῸ 15. ἃ Βρὶ για] 

ἃΠᾺ ἃ 01] γἱβίοη οὗ (ἀοκἱ ὑπγοπρὶὶ ΟἸιγ ἰοὺ (Το] χῖν. ο ; ὁ0π1}ν. 'Υ. 46) δι 
ὑβγοῦρῖ Ἰονο, Ψ] ΟἿ ΙΘΔἋ5. ἀρ ἕο ὑπ6 ὑγδηβῆρανίηρ οοπςομιθ]αὕϊοη οὗἨ {16 
ΤὈὶνίπο ῬΥΌΒΘΠΟΟ (1 4] 011 1]. 2) 

Ἷ. Οοιΐ ἐδ {γῆ (ὁ θεὸς φῶς ἐστίν. 11}}8 Βύαϊοιηοηῦ ἀραΐῃ 18 ΔΌΒΟΙαὐο 
ἃ5 ἰο {πὸ Ναίαυτο οὗ (ἀλοά, δὰ ποὺ ἃ5 ἰο ΗΙβ δούϊοι. (ποὺ “ἃ ᾿ἰρὐ οὐ “116 



ΤῊΝ ΕἸἼΒΕΤ ἘΡΙΒΤΙΖΕ ΟἹΥ 51Τ 5900ΗΝ. Ι6Ι: 

Πρεὺ οὗ τοῦ ΤΠῸ ῬΏΓΑΒΟ ΘΧΡΥΌΒΒΟΒ ἈΠΙΪτἰ ὑοα 56} -οοἸητη πη! ίοη, αἰ Β[ι- 
ΒΙΨΘΠΘΒΒ, [16 }}ὺ 8. ὈΥ Βῃϊπίηρ : ἀΔυ τ 088. ἃ]οη6 Ὀοιηἢ9. Απᾷ Γυγέπον, ὑΠ0 
ΘΟ Π]οαὐϊοη ΟὗἁἨ Πρ ιῦ 15. οὔ ὑπαῦ ψ Π]Οἢ 18 ΡΌΤΟ δηά ρ]ουίουθ, δποὶι ἴα αοά 
ὑοναΓἀβ ἃ}1 το ἰγοΐηρ,, ὑπ6 συμ ὑοπ. οὗ ᾿Πἶ6 ἀπα δοῦοη. Εἰ γόνα β ΗΠ τ- 
8601 το ᾺΡ}} 01|ὸ νου κ8. οὗ ογοαύΐοι ψ 10] γοῆοοῦ 1Π15 μου οὐ ϊοηϑ ἰῃ ἃ. ΠΌΓΠῚ 
ΦΠΒΓΟΥΙ Ωρ [0 {110 ΠΟΊΨΟΙΒ Οὗ Ἰηὰπ, δα γοῦ (οα 15 πού ἴο θὸ [ΠΥ Δρργομοηάο 
ὈΥ ΤΠ ἃΞ [10 15, 

'1Ἴὸ 1ἄθα ἴα μοῦ ἀἰβ άπ ΟΥ]Υ ΧΡ οΒΒο 1η ὕπο Ο. Ὑς, ἐποιρῆ 10 ππΖου 105 ὑπ 0 

ὑποιρὶὺ οὐὨ ὑπὸ 1) νίμο “ρονγ" (ἔχ. χχῖν. 17; ΠᾺΡ, 11..2.}. ΟπιραγΘ αἰθὺ 
18. χι α7; Ρβ. χχχυὶ. τὸ ; οἷν, 2; ΕΖ. ἱ, 27. 1 ἰ5 ἱπάἀϊολύοα τὶ ΥΒάοιι (νυ, 26), 

ἈΠ4 ΡΉΪ]0 1808 {10 ὙΟΥῪ σου 5 οὔ δῦ ΦόΠη : εἰσ δηλ}. 1. γ». 632, πρῶτον μὲν ὁ 
θεὸς φώς ἐστί..«καὶ οὐ μύνον φῶς ἀλλὰ καὶ παντὸς ἑτέρου φωτὸς ἀρχέτυπον 
μᾶλλον δὲ ἀρχετύπου πρεσβύτερον καὶ ἀνώτερον, λόγον ἔχων παραδείγματος. 
(ΟΙΏΡΆΓΟ [σὺ ῬΠ1]Ο εἶθ ἢοΉλ. την. 1. 570; 46 βαογι ᾿ὰ. γ». 254. ; ομὸ τϑιηαυῖ- 
ἈΠΟ Ῥῆγαβο ΜΠ ΤΉΠ]Ο πϑὸὰ ἀθβοῦνοθ ἴο θ6 ἀποίοα : ὁ θεὸς ἑαυτοῦ φέγγος 
ὧν δὲ’ αὐτοῦ μόνου θεωρεῖται (6 ρ»Φι. θὲ ρίθη. 1. 415). 

Τὸ ἸΙάοι οὗ Τρ], 10 Δ θὸ Δἀιἰο, ῬΆΒΒΟΝ. ἰδο ὑπαὺ οὗ ΕἾΤΟ ἡ θαὺ {}18 
ὑπουρὺ 15. ποὺ Ὀγουρ)ῦ οὐὖῦ "γ δύ Φόομπ (ΗΠ οὔ Υ, ΧΗ, φρο ; λοι, ἵν, 24). 

τι. Οοιἶ ἰδ ἰοδο (ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν. [πὶ {ῃ18. ἀοοϊαγαδίοι {πὸ ἰάοα οὗ εἴ, Οοἕ ἴκ 
ἍῬΟΥΒΟΠΆΪΟΥ ἴα ἤγηῦ γονιοί, δὰ ἴπ ὕπο ὁλβὸ ΟΥ̓́(οἱ ὩΟΘΟΒΒΆΤΗΙΥ ΟΥὗὨἨ ἃ 501: ἰογο. 
ΒΒ] οἱηρ ῬΟΥΒΟΠΆ ΠΟΥ (π60. ΛΔ] οη8] Νούο οη ν. 20), 1}ιὸ ἰάοα οὐἩ αο( ἰδ ποὺ 
ΟἾΪΥ ὑϊαὺ οἵ ἃ πη] 0 50} ΟΠ πα] οι ὐϊοι, θαὺ ἃ πο] σοι ίλοι 
ΜΝ 6]. ὁ8}1}5. οὐύ Δι] ΥὙΟΘΟΙΥΘΑ ἃ γοΒθοιηδὸ (1 Φοθη ἧν, 7}, ΒΟ] του γος Π6 
τοοορ 0) ποῦ ΟἿ οὗ ρἹονῪ Ὀαὺ οἵἩ ροράποιθ, Απὰ {115 Ἰονὸ 18 οὐ ρίηαὶ, 
Δ ποὺ οὐζαμὶ πο (1 0]. ἰν. 10). 1Ὁ ΘΟΥΤΟΒΡΟΙΒ ὕο 0110 ΤΠ ΠΟΥΠιοϑὺ Πα ΠΓῸ 
οἵ ἀοά, πὰ βιεὶα. 5. βοῦμοο ἴῃ ΠΠ1π| δὶ ποῦ ἢ πῖλὴ (1 {ο[π ἵν. το, ἢ. τ), 
10 15. ποὺ κὸ πὸ Ἰονγὸ ψ ] ΠΟ 18. Ο]Π]Οἱ οαὐ ἴῃ ὑπὸ ἤπὶΐο ὈῪ ὕΠ0 βοηβὸ οὗ 
᾿ οΥ θούϊοι) (ἔρως Ρ]αῦ, Δ )ΉΡο8. 00. 201 [{}, υυὺ 5. ὉΠ ΟΧΡΓΌΒΒΙΟη Οὗ μογ- 
[οοῦ Ὀοπονοίοποο, ΤΊΟ ΟἾΪΥ ΟΑΥΠΙΥ͂ ἱπλαρῖθ ΨΥ ΠΟ]. ΔΉΒΜΜΟΥΒ ὅ0 1ὖ ἵν ὑΠ0 Ιονὸ οὗ 
μῬαγοηΐα ἴον ΟΠ] στὸ (ἢ, 11.1.5), Ή]ο ὑπαῦὺ οὗ (γιδὺ ΤῸ {πὸ ΟΠ παγῇ ἰν 

οΟΙρΡαγο ὑὼ ὑδὸ ἰονοὸ οὗ μπβραμαὰ [0 τη (ΕΠ. ν. 25); σοι θα γῸ {Π|0 νἱοῖν 

οἵ {πα τοϊαϊίοι οὗ  οποναἢῃ ἰο βγλοὶ 1π {Π|ὸ ΟἹ Το, ([οΥ΄ 11. ; Π8. 11.) 
ΑΒ διιδινου δ ὑο ὑ}158. ἴον οὗ (Δλοί, Οτοιθίοη 1} 1ὑ8 οββόμοο ἃπἃ ἀΟΒΟΗΥ 

ΤΌΥΘΑΪΝ ποῦ ΟὐΪγν ὑΠ|ὸ ΠῚ] θὰ αἰπὸ ὑπὸ ηύμπγο οὗ (104, ΛΗ γοὺ {Π01Ὸ 15. ὁ0}- 
Ποῦ δα αἰδουίίον, αὐ δὲ ΦοΓ1ὰ ἋΟ0Ὰ. πού, πκὸ Νὺ Τα] (1 ον. χν. 28), 

ἀἰβυϊηοὐ] }γ οὐμ!οιη ]αῦο ὑῃὸ οἠ, 10 Ἰὰγ8 ἄονν ὑπ οὔογμα] ὑσἢ}5  ]Ο} 
τ᾿ηπϑὺ πη ἔΠΠΠ]Πηιοπῦ, 

Εὸν ὑπο βίο τοῦϑοη ὑΠ6 ὑπουρ]ία οἵ Γπαρτθηῦ ἃ] γοηρόδῃοο ΜΠ ἰοἢ 8ΓῸ 
ῬΥΟΙ ἰοῦ ἴῃ ὑπο ΔΡΟΟΘΆΙΥΉϑΟ [4}} τνῦο ὑπὸ ὈΔΟΚρΥοα μα ἴῃ ὑπὸ (ἀοβροὶ ἀπ 
ΚρΙβύ]08. 1050 110, 80 ὕο Βροακ, γα ΠΥ 1 0110. ΠΟΘΟΒΒΙΟΥ ΟἱὨ {1} 05 50 ΤᾺ ἂΒ 
ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ἀραγὺ ἤοιη (Ἰἰοκ ὑπδῃ ἴῃ ἐπ ψ}} οἵ (ἰοα. 

[ῃ ϊοὸ Ο. Τ᾿, Ἰονο 15. δὴ αἰ αίο οὗ (Ἰο, Ομ ΟΥὁἨ ΠΊΔΠΥ Οχογοΐβοι 1 ΡΑΥῸ- 
ΟἾΪᾺΤ ΤΟΙ ΌΙΟΠΒ : (Ποαῦ, ἵν. 37, Υἱῖ. 8, 12, χὶ τς, 18, ΧΧΙΪ κα, 2 δμη, ΧΙ, 24; 
5, χ]], 8, Χ" ΐ, 4, χἰν ἢ]. 14; ΜᾺ]. 1,2). [ἡ {πὸ Ν, Ἴ). ἤγβῦ Ιονὸ ολῃ θῸ ΒΗΘ ΊΤη 
ἴο ὈῸ ὑϊ1ὸ γΘΥῪ 1δοΐηρ οὗἩ (ἀο(ὶ ἃ8 δηβινουίηρ ἴο ὑπο Ἰλογοίαὐΐοι ἰη ΟἸ νἰδὺ; δηά 
0 ΠΔΥ 8606 ἃ οογξηϊη ὐη055 ἴῃ ὑμοὸ ἔνοῦ ὑΠὰξ {818 ογουνηἶπρ᾽ ὑγαι}} 15. Ὀγουρ ἢ 
οαὺ ἴῃ ἐπ Ια οϑὸ οὗ {Π|0 ἀροβίο!ίο τυγι εἴη, 

Τῃ Οὔπιοῦ Ῥαββαροι δῦ Φοίμ βροαῖβ οἵ αοα αΆ ἼΠνἱηρ᾽ (Τομπ νἱ. 57 ὁ ζῶν 
πατήρ), “ἰγαο᾽ (ἀληθής, “οἴη γἱ11, 26, 111, 32; οοαρ. 1 Ψο}}} ἷ. το), "1" 
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ΤΊ) 86 οὗ 
μονογενή), 
', ἰὴ 186 
ΙΧΧ, 

1. τ᾿ ἐῃ6 
Ν, Τ. 

11, 1 Ἰαΐρ ὲ 

ὙΠ Ή 8, 
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(πιστός, τ Φοἢη 1. 9 ; ΑΡοο, 1. κ, 111, 14, χὶχ. 11), “Τρ ὐθοιΒ᾽ (δίκαιος ΦόΠπ χΥὶ. 
25:1 Φοπ ἱ. 9 ; οὐαρ. ΑΡοῦ. ΧΥ͂Ϊ, 5), "ΒΟΙΥ ’ (ἅγιος «011 ΧΥΪ], 11; ΘΟΠΙΡ. 
Αροο, Υἱ. 10). Αμᾶ ὸ τοοογάὰβ μον ΗΠ5 Πδυδοῦου 8 ΒΘ ἰοὺ ἃ ἰπ ΗΒ 
δούϊοη ἴῃ Ναΐατο (Φόμα ν. 17), ΗΙ βίου (11. 3, χὶχ. 11), μὰ Οὐδοο (Υἱ. 44 ἢ). 

ΟὐμΡ. Φο)η χὶὶ. 28, χ. 20, χὶ. 41 ἢ 

Αααϊέοπαϊ Νοίθ οπ ἵν. 9. 

ΤῊ ὑθυΠΊ μονογενής ἰβ ἀογνοα ἔγοπὶ ὑ}ὸ νοι θΌ]ΑΤΎ οὗ {Π|Ὸ υχχ. Τὸ Οσοα 5 
{Π0᾽Ὸ αἰζοσοίμιου οἱσ)ιῦ ὑϊηθ8, ὑΠγ06 Ὁ1η105 ἰὴ {ϊιο 1 ΒΆ] 15, ἔπγοο ϊηγο5 ἴῃ ΤΟΙ, 
0Π06 πῃ Φυάροβ ἃ ὁπ00 ἴῃ {0 Ὀοοκ οὗ δ᾽ ϑάοιη. 1116 τι80 οὗἉἨ {π6 ποτά ἰῃ 
ΤΟΙ ὺ 8 αυϊνὸ βίῃηρ]ο. ΤΟΙ ἀμ δαυγαϊ ΔΙῸ ὑὕνὺ μονογενεῖς, ογμεἶψ οἰ γ61) 
οὔ ἐποἷν ρῬαγοιμὺβ (ΥἹ]].. 17) : ἥαγα 18 μονογενής (ΟΥ̓ μία 11]. 10) ἔϊο ογ9 ἀαμρἠ 61" 
οὗ Ὠ6γΥ αύ]Π ον (1. 1σ; οὗ νἱ. τι σι οσοὸ ὑπὸ γοδάϊηρ 15. ἀουθιῖ}). [ἢ ὑπὸ 
"νοοῖ οἵ ὙΥ̓Ιβάοι {116 πηοδμῖηρ οὗἨ 110 ὑογμὶ 18. ἸΟΒΒ. ΟΔΒΥ 0 ΟΧΡΥΌΒΒ. [Ὁ 15 
Βαϊ (ν]1. 22) ὑπαῦ ἴῃ ΝΥ Βάοια ἐλόγὸ 5. α βργὶξ ὠιοἰἰροιῖ, ᾿οίμ, μονογενές, 
ἡπηαηϊγοϊα, οδεϑέϊο, σογϑαϊο... Τῆι οριμοῦ ον] ἀϑηῦ γ ἀοβου 5. 0}}6 Οϑβο 18] 
παΐατο ἀνιᾷ πού {{Ππ0 ἀουϊναὐύϊοι οὗ {115 πρὶ ΓΟ: ᾿Ὁ 15. Βομιού μι! ἈΡΒΟΙαὐΟΙγ οἷο, 

ἀηΐααο (μϑέσιϑ ᾽ὰ 1μαὐν.) 
Τὴ {Π|0 {ΠππῸ 0 μαββαμοβ οὗ {110 1 Β]}1Β, ἃΒ ἴῃ «Πα. ΧΙ, 34, ὑΠὸ πογὰ τόρτο- 

βοηὐβ ὕπο ΠΟΌγονν ὙΠ), ὑνν]00 ἃ5 ἃ ΒΙ ἢ Ποῦ 0010 οὗ {10 5ο0Ὰ], 0110 09,6 8 πιρίς 

ἸτγΘΡαγ Ὁ ]6 1Πἴ οὔ πδι (ῬΒ. χχὶϊ. (χχὶ.) 21; χχχν. (χχχίν.) 17, φϑυϊσαΊγν Ἡ ΘΟ, 
1μαὐ. οί, ; φοοἰϊίαγίαην γαθαγι Υ.), ἃπὰ ὁπ οὗἉὨ {πὸ Βι ογον ἸΟῸ αἰοη8 ρα 
ϑοἴϊίαγ ἴῃ 118 ἀἰβύγοβη (ΤΆ, Χχύ. (Χχῖν.) 16. τσ 5. Πού. Ὑοῦ,; 8οἴμϑ Υ͂. ; 
πα 80 Αια τ .γ ἰὼ 108. ᾿ΧΥἹ]. (1χν]].) 6 [ωχχ. μονοτρόπους]}, Ὀπὺ ἴπ 
{πΠ6 ἀπιγοο Οὔ Ῥ]Ά065. ᾿ι0 σῖνοβϑ μοναχός, ΜΙ 18 ὅΠ|ὸ τομ ουΐηρ οἵὗἨ δ γη). 
ἀπ ΤΠΗοοἕ, Π6 6). 

Τη βῖχ οὐδοῦ θ]Ά 68. {Π|0 8816 ΟΥ̓ρΊη] ψογὰ (71) 18. γοργοβοηύοα Ὀγ 

ἀγαπητός ((οῃ. ΧΧΙΪ. 2, 12, Τό ; «16, Υἱ. 26 ; Ληϊοβ ΥὙ11}. τὸ; ἤζθεϊι. ΧΙϊ. 10), 

ΜΠ ]ΟὮ ΑἸΒῸ οΥΓΙοΒ. 10] 10 6Π|ὸ πούου) οὗὨ “ἃ ΟἾΪΥ Οἰ11ἃ ; ποθ ὈΥ ἀγαπώ- 
μενος, ῬΥΟΥ͂. ἱγ. 4. [ἡ ΦΖυά. χὶ, 34 (οα. Δ. ρίνοα, ὑπ6. ἀπμ]οαῦο ΓΘ οΥΐπν 
μονογενής, ἀγαπητή. 

Τὰ πο Νὸν Ποβίαιοηῦ μονογενής ᾿ιὰ8 ὑΠ|0 ΒΆΤΩΟ τη πἱηρ οἡἶψ (11. 11], 42 
μηῖσα), οὐ ομῖψ οἰ (Τκ. νἱ1. 12. τοιΐσιι; ἴχ, 38 ἐ(. , ΠΟΌτ, χὶ, 7, τωλίσιυϑ Υ οἱ. 
1μαῦ. μη ϊογε είς. Υ.; σομρ. Φοῖη 1. 14, τυϊσὶ 'Τονῦ., πη σορἐξὲ γχοϑῦ) ; δηᾷ 
80 ὑϊο ψογιὶ 15 αϑοά οὗ {Π|ὺ Πμοτὰ ( οἷ 11|. 16 μη έσι8 δ οὐ. [μα0.; τηϊσοηῖξιμ5 
Υ. ; τ Φοίιῃ ἰν. 9 τ ρΐσμη Μοῦ, [μαὐ.: τι ργογεμεγγν Υ. ; Θ0Π10. ΨΦο!ὴ 1, 14), 
Δηα ὁπ66, ΔοοογἸηρ ὅο 6 πιοϑῦ ἀποίοιῦ Δα ΠΟΥ ὑΐἷο05. πη σοπποχίοῃ 10} {]ιῸ 
πογὰ “αοἂ᾽ (Φολιη 1. 18 μονογενὴς θεύς ; μου Β]18, Α΄). ἃρ. Αὰρ.; υὩ]- 
σοπίξαβ ἢ] 1ὰ5 (1)018), γ6]].). 

ΤῊ οη0 ᾿ἰπϑύμβῃοο οὔ 016 186 οὗ ὑπ0ὺ ψοτα ἴῃ {Π|Ὸ 81:10-ΔΡΟΒΙΟ]. ΤΙ ΡῈ 
σἶνθϑ ΟΧΔΟΟΪΥ {116 5810 β6η80., ΟἸομπηοιῦ Βρθα 8 οὗ ὑΠ0 ΡΠ χ (9. ἷ, 25) ἃΝ 
μονογενὲς ὑπάρχον, ἃ ὈΪΓΑ “ ΔΌΒΟΙΪΥΘΙΥ πηΐαιιθ, {110 ΟὨΪΥ ὁπ0 οΥ̓ 1.8 Κἰηὰ 
(Οοπιρ. ΒΡ. μίιρ ἰοοὐ αὐ ἐοο.) 

Το πογὰ ποχὺ ΔΡΡΟΔΥΒ ὈΓΟΙ ΠΘΏΔΙΥ ἴῃ 0Π6 βυβίοιῃ οὗ ἱοηξίπυ8. Τ]16 
Μιὰ (Νοῦς) ὑδθ οἰἶδδρτυίπρ οὗ ὑπο ἱπολθ]θ Ἰ)ορύ! (Βυθός) ἃπὰ ϑ,]6π00 
(Σιγή), ὙΠΟ 4]0η6 θα Ὀγϑοοα {Π|6 στοαί 688 οὗ ἴμ0 ΕἸἾγβὺ ΕλύμοΥ, 1080] “ {110 
Ἑαΐμοῦ ἀπα θορίπηΐπρ᾽ οὗἩ 811 {πΐπρΒ,᾿ γγὰβ 4180 οἂ]]οά ὁ Μονογενής, {10 ΟὨΪΥ- 
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ον, Απηᾷ ἴγοχῃ {118 Βοίηρ' “ΠἸΚῸ δηα Θαι8}᾽ ἐο 1[8 Λα ΠΟΥ, ἰη σοπ]αποίίοῃ 
ἢ ΤΥαῦ ὕπο οὐμοῦ  οη8 ργοοοράοά ([Υθῃ, 1.1, 2). 

Τ}1656 τη υβῦϊοα! Βροου αὐ οη8 χοα αὐὐθηὐοη ἀροη {10 ὕδγηι ; Ὀαῦ ροΥ 08 
αὖ [110 βᾶτηο ὑλπ|6 ὑπο οποοκοα 1ἴν ὑθοβη οι} 80 ἴῃ ὑΠ0 ΟΠ αΟἢ, 1 ἀοθβ 
ποῦ ἴῃ ἴαοῦ Οοσὰν ἰὰ 0 ΘΆΓΠΟΥ ΟΥΡ65 οὗ {πὸ Οτθθα, ψ]οἢ ἃγ6 Τουπᾷ ἴῃ 
Ἰγθηθθαβ, Του] ἀπα Νογαθίδῃ ; πα ἴῃ Του Πα ὑ}Ὸὸ ΘΟΥΥΟΒΡΟΠ Πρ; 
Γιαὐΐῃ δου μγιεἴσιι5 156 ἀποὰ οὗ ἀοα (ὸ Εἰ ΠΟΥ): ὅ(ὁ οἶγρ. ϑοῖ, τ, ααὐ. Ῥγαΐξ. 
2. Βαὺ ἰὖ 1 νου! οἵ πούϊοθ ὑπαὺ ἴῃ ὑΠ6 ΘΟΙ ΟΒβοη οὗ Ἰσπαὐϊῃβ θοἴογο ΤὙΔ͵ΔΠ, 
μοι ΓΟ]]ονν {116 στοῦ Ἰ1Π08 οἵ ἃ Βαρ δι) γη 0], {110 ρ]γαϑο 15 [οππὰ : εἷς 
ἔστιν θεὸς... «καὶ εἷς Χριστὸς Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ μονογενής (]γηπαΐ. Μᾳαγί. 2; 
οΟΡ. Ζοίψο. Μᾶαγί, 30). πᾶ 1Ὁ ννὰϑ ΦΡΡΑΓΟΘΙΥ ἤθη Δηοῖ ὑπαῦ 0 
ΦΟΥΠ ΒργοΔα ἃ8. δὲ. οἰομποηῦ οἵἁὨ {Π|0 ΟΧΡΡ ΒΗ Οη ΟΥ̓ἁ {ἰῸ (Δ 6}101}10 ἘΔ 10]. 

Τὴ {116 βθοομα μὰ} οὗὨ {10 {110 σομύτγΥ {Π6 του ἃ ἈΡΡΟΔΥΒ ἴῃ ὑπο ΟὉη- Οομἴοι- 
[οβϑίοηϑ οἵ ἥ'γυία δηᾷ Λϑίᾳ Μίπονῦ (ὅψη. 4π|. λυ. σόο,  οπίμ, 11. Ρ. 200 ; βίοῃε. 
ατοσ. ΤΊ αι. αρ. (ἀτορ. ΝΎΒΒ. 3, }». 012; [ποῖλ, οοΥ, 2, το, 7; “4οϑῖ, οὗ Ῥαμ. 
Οὐηεί. 7, 4τ; ΜΗογΟΟ]]α5, ρὶρη. ΠΙΣ. 732, Ρ. 8306); ἀπά ἴγτοιὰ ὑμαῦ ὄϊμιο 1ὑ 
ΘΎΔΔΠΆΠΥ οὐὐαϊηθα ἃ μουηδηθηῦ μ]Δ60 1ἢ ὑ|0 ΟΥοθ5 οὗ Π1ὸ Εδϑὺ ἀπα ὑῃ6 
' οϑ. ι 

ΤΊ ο αν] οϑῦ οογύα] ἢ ΟΧΔΊΆΪΟ οὐὗὁἨ {Π0 ΜΟΥ 1 {1115 συηηοχίοι ὈΥΙΠΟΒ οὖ 
108. ΤΟΥ̓́ΘΟ νΟΥῪ ΗΔ Ϊγ. ΤῸ γποά οἵ Απίίοοὶι (269), 161} ΘΟ ομηοα Δα] 
οὗ δεαμηοβαθα, ἴῃ οἵνιρ {ΠῸ ΘΧΡΟΒΙ οι οὗ ὑπΠοῖὶν ἀποϊοηῦ Ὀ6Π6Υ  ἶοἢ ὉΠΟΥ͂ 
Ἁἀαγοπθοα ἴο ἢ), τυυῖΐο : ΚΟ ΘΟ Ό55. ἀηα ΡγΘοΪάῖλι {Π0 ἤθη ἃ58. θορούδοιι, 
8. ΟἸΪΥ͂ ὅθι) (γεννητύν, υἱὸν μονογενῆ), {10 ᾿ηὰρὸ ΟΥ̓ ΠπῸ ἀηβθοι (οά, ὑΠ6 
" Πυβύθοχῃ οἱἩ ἃ}} ογοι οι, {116 ΥΥ ἰβάοιμ δὰ ΥΥογα δῃηὰ Ῥονοῦ οὗ (04, ]0 γγὰ 5 
“Βοΐογο ὑΠπ|ὸ ἀρΡῸΒ. ποὺ ὈΥ ΤΟγοΚπον]οάρθ θαῦ ὈΥ Θββόποῦ ἃηα Βα Ὀβἰβίοπμοο, 
(οά, ὅοι οἵ ἀο(, Πανίπρ τοοοριβοα 1111} ἃ58. 50} ὈΟΥΪι ἰῃ {1Π|ὸ ΟἹά ἀπά Νὸν 
“Τοβίαμηθηῦ ᾿ (οι, “οἰ. ϑίαςγ. 111. 200 ; Θοιρ. ΑἸοχ. ΔΙοχαηάγ, ἂρ. ῬΠΟΟΔΟΥ. 

74... τ. 4. 45, φύσις μονογενής). 
Το μοϊηῦ ᾿ Ποἢ 15. Ομ] οἰ Βοα ὈΥ {1Π|ὸ ΜΟΥ ΠΟνῸ 6. οὐ ἀοηθ]ν ὑΠ|Ὸ 8080- 

Ἰαΐο ὁπμοιοθθ οὐ ἔἰο Βαίηρ οἵ ἰὼ ὅοη. [ὁ βὔδμμ 8. (0 {ἰὸ Εαύποῦ ἴῃ ἃ 
γϑἰαύϊοιι μι] ΟΠ δἰηραϊαγ, {0 ἰκ ὑὸ ὁμὸ ΟὨΪ οι, ὑΠπὺ οὐὸ ἤὼ οι {{|6 
{Π0|Ὸ θΟΪΟΠΡᾺ ἴῃ ἃ βοη8ὸ. σομι ] 6! Υ ἀθίαπο ἀμ ροοι αν, ΤΊὸ ὑπουρ]ῦ 18 
οοηὐγοά ἴῃ {116 Ῥουβοόπαὶ οχἰϑίύομοο οὗ {Π|Ὸὸ ὅοῃ, νὰ αοῦ μὰ {πὸ (ἀομογαύίοι οἱ 
80 ἥἕἥοῃ. Τ)ναῦ Ὠ ὕΟΥΥ 15. ἀοα!ὺ 10} ἴῃ Δποῦθου μθγιπο, ΟΟμιΒιβυοΟγ 10} 
118 νἱον ὑπο οαὐ]οϑὺ [υΐπ (οὐ οὗἨἉ {πὸ ὐοοι! ἀμ ΟΥ̓Κ τοργοβοηῦ ὕμο 
οΥὰ ὈΥ̓͂ μη ΐσις, {πὸ ομἐμ 8οη, πα ποῦ ΟΥ̓ τονιϊσογείίι5. {1πὸ ογεἶγ- δοργοίέθη, ΒΟΉ, 
ΔΗ {1.18 το ἀουΐηρ 85. πιάνο 105. θ].οο τὰ {πὸ ΛΔΡΟΜΙ]ο5᾽ Ογοϑα δῃὰ ἴῃ 
ΟὟ Πρ] 5}} νουβῖοι οὗ 10. [δαὺ ὑοναγὰβ {1Π|0 οἰοβὸ οὗ ὑπὸ ΓΟαΓ ὉΠ ΘΟΉΘΠΓΥ ἸῺ 
ὑγαηΒ] αὐ] 05 ἔγομ {10 αὙθαῖς ρθη ἐς ὁάλθ ὕο 0 Βα υδυϊιυοα ἔῸγ τη δι, 
Δ {15 Ἰηογργθία!ο. μὰ Ῥάβδοιὶ Ἰαῦο ΟἿΥ σουβῖοι οἵἨ ὑμ0 (ὑοηδίῃϊπο- 
ΡΟ  λη Ογροά (ομἰψ-δοσοι θη)). 

ΤῊ βοηβο οὗ ὁηἶγ ϑοη) ἰβ ργοβογνο Ὀγ {0 ὙΥΔ6 ὙΟΥΒΙΟῊΒ ΟὗὨ 0 ΝΊΘΟΠΟ 
Οτγοθα, σι] οἢ μὸ ὑδοὶς ἴο {{| οὐἱαίμαι υνογὰ ] 10 τὰ το μ ἀογοα ἰὴ {110 ὩΧΧ. 
μονογενής ἃπα ἀγαπητός (-».) ΤΟ]ον ἰρ ἰὼ {Π|8 ὑΠ0 ΘΧϑι} ]0 οὗἉὨ ὑπὸ  γυῖδο 

ὑγδηϑ] αὐΐοι οὔ ἔΠο Ν. Τ΄, ψΠθγο ὑμῸ ποτὰ μονογενής 5. Β0 ΓΘ ἀογΟα ὉΠΙΠΟΥΪΤ : 
(ὐλβραυ, ΡΡ. 1οἱ, 116. 

Τὴο ϑχδοὺ ῬΠῃΡΆΒΘΟΙΟΡΎ οὗὨ ὑπὸ ὑσῖιο Νίοθπο Ογθοά βοραγαῦοβ αἰ ΠΟΥ͂ 
ἴπ68ο ὕνγο ἐπουρ]ὺβ οὗ {16 σοπογαύίοῃ οὗ ἐϊθ ὅοι, διά οὗ {Π|6 απίαπο Ὀοΐπρ' οὗ 
μο ἥοῃ, “ ΥΥ9 βο]ϊονο.. ἰμ ὁπ Ιμογὰ 6808. ΟἸιγιβύ, θοσούύοη οἵ ὑμο Βαΐδοῦ 

11-ι. 2 



Τιαίοσ ἴη- 

ἰογργοία- 
ΠΟΙ Β. 

ΓῺΘ 
ῬΏΤΑΒΘ 
μονογενὴς 
θεός. 

ΤΗΕ ἘἙΙΒΕΤ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΥ̓ 5Τ 59Ο0ΗΝ. 

Δ ΟΥΪ βοῃ᾽ (γεννηθέντα ἐκ πατρὸς μονογενῆ), ὙΠΘΥΘ ὑπ πη ΘΉ6ΒΒ. οὗ 
ὨλύΌΓΟ 18 ΤγύΠοΥ ἀοβηορα ὈΥ {20 ἀά᾽θοη “(Παῦ 15 [0 ΒΔΥ οὗὐἨ [Π6 ὀοββθῆορθ οὗ 
189 ΕαΛΠοΥ.᾽ Απὰ {115 ΡΥΟΡΟΥ Βθη8ο οἵ {μ0 ψογα μονογενής, ἃ8 τι} πρ᾽ ὑΠ0 
ΟΠΘΏΟΒΒ ΟὗἨὨ {πῸ ΒΟΏΒΠΐρ, ῬΥΌΒΟΥΥΘΑ ἃ Οἶο086. ΔΙ 1 16. ἢ ἀγαπητός 
ιροἰϊ- δοίουοίί, {1π0 Βοοομα ἰγαηϑαὐϊοη οὗἩ Ὑ1), 1δοῦδι γγογὰβ ἀοῆμο ὑμαὺ ψΠϊοΙ 

8. ΘΒΒΟἢ ]Δ]]Υ ΒΙὨΡΌΪΑΥ ἴῃ ἢ]1ἃ] το] οπΒ} 10 : ὁ Οημἶψ 80) πα εεοἰ1-δοϊουοά;; 
ΑὙΠΔηΔ 5118 χα 685, “ἄγ ἢ 6 βαπιο᾽ (0). 6. 447... ἵν. 24). 

Βθϑῦ 1ῃ. ὑδοὸ Ἰηὔογνα! ῃΐο οἰαρβοα Ῥοίογο ὑπὸ ΘΟ. 01} οὗ Οὐηδύλη ΟΡ] 
{πὸ ἱπηρουϑαηὺ αἀἰδυϊποίϊοη θύννοι {116 ΒΟΉΒΠΡ δηα ὕ6 σοηθγαθίοι οὗὨ 0} 
δου) γᾶ ὈορΊἾηρ ὕο "6 Οὐδουχοά, πα μονογενής ΔΆ ὑγοιθοα ἃ5 Θαπὶ γα] θηῦ 
ἴο μόνος γεννηθείς, Β0 ἃ8. ὕο ἱποϊαάο θοῦ! ὑῃ6 [κοῦ οὗὨ ὑπ0 πη θη .88 οὗἁὨ ὑΠ6 
Ναύαγο οὗὨ {Ππ0 ὅοη δηᾶ {110 σγουηὰ (ΠΣ νγὸ ΤΔΥ 50 8ρΡ08Κ) οὗ 1115 ἀπίατιθ- 
Π0885, 

1 {ῃ18 ΨΔΥ ὑπὸ σγαμα βἰμ] οἰΐγ οὗ ὑπ6 οὐἱσὶπα] οι οὗ ὑπΠ6 πνορὰ γγὰ8 
Ἰοϑὺ. Οὐμον ὑποαυσ]ιίθ, ὑχιιο ἢ} ἘΠπΘΏΒΟΙγο5, πο γὸ σαθογοά χοσπὰ ἰδ, ἃ αὖ 
Ἰαϑὺ ὑἢ9 80 η56 νγὰβ ρίγθῃ ὈγῪ ΟὙΘΡΌΥΥ οἵ Νεκίδηζιιβ ἃ8. ἀοβου θη “ποῖ ἐπ 0 
ΟἾΪΥ ἥοη οὗἨὨ ἀπ ΟἿ Ῥαγθιῦ, αὖ ὁπῸ ΟὨΪΥ ὑΐηι6, θα 4150 ὑπ 16 ττὰ8. (06- 
σοὐ!θῃ}) ἴῃ ἃ Β᾽ ΠΡῸΪΑΙ νγὰγ (μονοτρόπως)᾽ (Ογαί. χχχ. 20). Ληὰ {153 οοποορύϊοῃ, 
Ὑῦ πϊοῖ πὸ μα] οι Ὀο Τοαπὰ οχοορὺ ὑπαῦ τ ἴα ποῦ οομίαϊο ἴῃ ἢ} 
γγογ, ὈΘοΔΠΟ ΡΟΡΙΪΑΥΥ οανγοηῦ αἰδουνναγ 8. ἃ νν8. ΔΑΊ ΓΆΌΪΥ ΟΧΡΓΘΒΒΟΩ 
ὈΥ͂ Δοϊιη οὗ μα βοι8:; Μονογενὴς δὲ ὅτι μόνος ἐκ μόνου τοῦ πατρὸς μόνως 
ἐγεννήθη (7)6 δὶ, Ον  λο, 1. 8. 1.35). 

Ομ οὐΠοῦ τι80 οἵ ὑπὸ ποῦ μονογενής, ἩΠ1ΟΪ 18. αὖ ἢγβὺ ΒυγΠΡῸ 0 ΟἿΓ 
ΟΔΥ8, ΤΟΙΙΑἰπ 5 ὑ0 06 πούϊοοα, 7110 ὑγιιθ γοδάϊηρ' ἴῃ 4 0}}} 1. 18 15 1 ἃ}} ργόορᾶ- 
ὈΠΠῸῪ μονογενὴς θεός (μπἰσοη έα 1) 6.8), νὰ }}18. ῬΠγαΒῸ ΟΟΟΙΤΒ 1η Βομλ0 οὗ 
[πὸ Οὐμοβϑίοιβ οὗ ὑΠπὸ7 Τουγῦδι σομίαγγ. Τλ8. 10 ἈΡΡΟᾺΡΒ πὶ ἃ ΘΟΡΥ Οὗ 80 
Νίοομο Οτοοά ὡἀάγοββοα Ὀγ Επιαύαυπιβ ἠο ΓΙ θοΥα5 (ο. 300), (Θ΄ ον. ἱν. 12, 
14), ἀπά πὶ ἃ Οτοθά βού [ογῦ] ὈΥ {116 σοι 01} οἵ ΛΔηίοο ἴῃ 341 (πιστεύομεν 
«εἰς ἕνα Κύριον Ἶν. Χν, τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ θεόν...τὸν γεννηθέντα... 
δοογ, 11. το, 12; Αἴδαῃ, δ ϑψη. 23), τ] ΐοἢ. νγὰϑ Βαϊ τὲ ἕνοῦ ἴο ῬῸ ὑπὸ 
Οτοοᾶ οὗ πιοίαλαῃ ὑΐο Μαγίγν ; ἃ ἀραΐη ἴῃ ὑπο Αἰ γῃο 10} Ἰούθον οὗ ὑῃ9 
γποά οὗ Ληογτὰ (358) (βοΖοιῃ. 3, 5, 9 ; Ερίρῃ. ΠΥ. 73, 8). 

Τ}6 Ῥθγαβο 15 οομιμιοι ἰμ ραύγϑυϊο υγιθϊηρα ΠΟ ᾿ῃ σοπποχίοῃ Υἱυδ ὑπ 0 
ῬΑΒΒΔΡῸ ἴῃ δύ .1011η}8 (ΟΠΡ0] ἀπὰ πιἀορομάἀοηῦγ. ΘΙ ΑΥ̓Πι8 Βοὺβ ὕΠ10 ῬΠΥΏΒΘ 
μονογενὴς θεὸς λόγος ῬΑΓΆ]16] νν10}} εἷς θεὸς. ΛΙοχαπάον, Μη0 γοδβ ὁ μονο- 

γενὴς υἱὸς ἴῃ 201} ἰ, 18 Βροῦκη αἰδουναγαβ οὗὨ {ΠῸ “ἸΠ6Π01]0 δι 5ἰδύθηοθ οὗ 
αοἀ {πο ον οι’ (θεὸς μονογενής Το. 1, 4, δ 15, 190), ΟἿΤΟΘΌΤΥ οὗ 
Νγθδθα, ὙΠῸ 865 Ὁ πμοϑὺ Γγοαποηῦ Υ, ΒΆΥ5 ὁ ὑ}ο 88πὶ οὗ ὑπο ΟἸινβὐΐλη γο ]ρίοι 
5. ὅο Ὀοϊΐονο ἴθ (ἀοὰ {πὸ ΟὨἹῪ δον (τὸν μονογενῆ θεόν) ΝἾ10 18. ὑ}|ὸ Τ γα ἀνὰ 
{1π| ὑσπθ Πρ]ιῦ ἀπά ὅπ Ῥονοῦ οὗ αἀοἀ πὰ ὑπο Π|10᾽ (6. “ἰιμιοτι.12, Ὁ. 013, 
ΜΊρπο). 

Οπ ὑπ τοϊαξίοπ οὗ μονογενής 0 πρωτύτοκος ἃ8 ΔΡΡΙΠ6ὰ ἕο {16 ϑοη 866 
Τλρμθοοῦ οη Οὐ]. 1. 15 ; ἀπα ὑΠπῸ ὑγροὶ ραββαρὸ οὗ ΛΟΠδηαβίτθ: Ογαΐξ, ὁ. 
Αν. ἰἰ. 21 ὃ 9. ἴῃ οοπποοίπρ; πρωτότοκος ΜΠῸῈῊ {1 Πιραγπαΐθ μογὰ, 1 

1 ΠΉρΡΥΟ οἂῃ θὰ πὸ ἀοιιθὺ ὑμαῦ ἴῃ (815 2 ΠῺ 5 ποτὰ μονογεννητός ἀοοϑ. ποῦ 
βοδηΐθηθθ μονογενῆ 8 (80 [0 5Βρ68 1) ἃ οοσσαγ,. ΤΤ8ὸ ἰηβίαῃοο φαοίοα Ὀγ Βίηρ- 
ΒΟΟΟΠάΘΙῪ Ργοάιοαΐθ, δα ποὺ ἃ ἴγθ8}}). 81) (3, 350) ἴγοῃχ ὈΒΒΠΟΣ 15 ΒΙΤΩΡΙΥ ἃ 
δρι(μθέ, ΤῈ ΟἸδι186 18 Β0 Το Δογθα ἢ [4186 σΟΠ]ηοίϊοι οὗ ἐπ6 ψογβ.. μονο- 
[86 ϑ'γχίδο νϑυύβίου ; ΟἿ ϑρδυῖΐ, Ὀ. 101. γενῆ τόν... ὅ60 ΗουΤ]ΟΥ, ΡΡ. 70, 82. 
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Ῥοϊΐίονο ὑπαὺ ὑμθ σγοαῦὺ αγοοῖς ἔλύμουΒ ἰϑιοα ἐὸ σαυσγὰ ἔδο ὑγας ἢ πὶ ἢ 
Ιᾶγ βουρίις ὑο ΘΧΡΓΘΒΒ ἴῃ {10 Εβδδγ οἱ “ ΤῺΘ (1Δ0500] οἵ Ογοαδίοηῃ. 

Εον 06 80 οἵ {Π|ὸ ΡΠ γ.86 μονογενὴς θεός 800 Γ Ηογίβ 7᾽,0ὺ 2) ἰ98ογία- 
[{1οΉ.8, ΟΔὨΔτΙαρσο, 1876. 

«Αααιϊζοπαῖί Νοίο ογν ἵν. 12. 

ΑΔ σΑΤΟΙᾺΪ οχϑιηϊηδύϊομ οἵ {110 ῬΔΒΒΑΡΌΗ, ΓΟΙΘΙΝΟΙΥ [Ὁ ἢ ΠΌΠΟΙ, ἴῃ ὨΙΠοτ- 
ψΉ1Ο}} θεός 18. πιδοα ΜΠ] οαῦ ὑΠ|0 010 ἴῃ δύ ΦοΠἾΝ Υϊ] ΠΡῈ ἸοΔ 5. ὑο {Π|0 ὁπ06 οἱ 
σοποΙ βίοι ἐμαῦ ὑπὸ ΑἰΒΌγομοΘ θούνγθοῃ ὁ θεός ἀμ θεός ἰϑ βι0}} αα πρὶ ὁ θεός πὰ 
πιάνο θοοι οχροοίοα πὐοσοιοηίγ, 11ὸ ΤΟΥ λον ὈΡΪΠΡᾺ ὈΟίΟΥΘ π5 ὑΠ|ὸ ΤΡΟΥΒΟΒᾺ] 
(οα ὙΠιο ᾿νὰ8 Ῥσοη τόνοι ]οὰ 0 ὰ8 ᾽ν ἃ ῬΟΥΒΟΙΔΙ το αὐϊοι ὅο ΟἸΒΟΙνΟΒ : {Π| 0 
Ἰαύίου ἤχοϑ οὐν ὑΠουρ]ιύϑ οἱ ὑπο σθηθτα! οὀοποορύϊοη οἵ ὑπὸ Ὀίνίπο ΟΠαγμοῦοῦ 
8δη4 ]δθοίῃς. 

', Θεός οὐσι5 Ὑ]ΌΟαὺ {110 υ !010 (ΧΟ ΜΙ ΥΟΙΥῪ ΟΥ̓ ΟΆΒ05. ὙὙΥΠΟΓῸ 1ῦ ΟΟΟΙΥΒ 1. 586 ἴῃ 
1} ἃ ῬΥΟΡΟΒ 0101} 1 {110 [Ὁ]ΟΥ ἢ Πρ ῬΑΜΒΑΡῸΒ: ἂν ων .- 

ΨΦοῖ. ἴ.ΟΘᾷΙ θεὸς ἦν ὁ λόγος. ι αι ἨΠ ὦ 
᾿ 12 τέκνα θεοῦ. ὅ0 τ Φοδη 11]. 1,2. «ὦ 8Γ[1010. 
Ἢ 18 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν. 1 Δο ιη ἷγ. 1λ θεὸν οὐδεὶς πώποτε 

τεθέαται." 

» ΥἹ. 45. διδακτοὶ θεοῦ (μΧΧλ 

» ὙΠ. ς-4. λέγετε ὅτι θεὸς ὑμῶν ἐστιν. 

» Χ. 33. ποιεῖς σεαυτὸν θεόν. 
"» » 841. εἶπα θεοί ἐστε (ἸΧΧ). 
» ΧΙΧ. 7. υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν. 

1 011 11. τ, 5. (ἀθονὸ 40}1} 1. 12λ 
» Ϊγν ΙΝ (αθογο Ψ 01} 1. 18). 

2 08 9 θεὸν οὐκ ἔχει. 

ΑΡοοσ, ΥἹἱ]. 2 σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος (60}}}}. 1 ΤΊΙΟΒ5, 1.0; 2 ΟὐΥ, ΠΊ, 
3,Υ]1. 16, τ 11}. ἵν. 10, {00} 1Χ. 14, χ. 31, ΧΙ]. 22). 

» ΧΧΙ. 3 ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ἔσται [αὐτῶν θεύς], 
ὼς. ὧν οἷ ἔσομαι αὐτῷ θεύς. 

Τὸ 8. οἷοαν ὑπαῦ ἴῃ {Ππ080 ᾿ΑΒΒΔρΡῸΝ ὁ θεύς ΟἸΠΟΥ σΟῊ ἢ ηοῦ μὼ ὑϑο(, ΟΥ̓ 
ΟΟἸΪΑ ΟὨΪΥ͂ 06 801 Μ 1] ἃ ΒΟΥΊΟΙΒ. ΟΠ ΠΡῸ ΟὗἨ Β0η50, 

ΠΟ ἀϑὸ οἵ ὁ θεός ἃῃᾺ θεός ΜΠ} ΡγΟρΟβ 008 ᾿ΓΟΒΘΙΗ ΒΟΙΟ Βα ΪΚοα 1786 π1}}} 
τΟΒα  ὑ8. ῬΤΘΡΟ- 

ΒΙ[10ΏΒ. 
Ι. ἀπό. 

(α) ὙΥ 1 ἀυϑϊοο : 
ΑΡος, χίϊ. 6 τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ θ. 

» ΚΧΧΙ, 10 (πόλιν) καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπο τοῦ θ. 
(8) ὙΠ οαὺ ἀγύϊοϊο : 

Φόμη 111. 2 ἀπὸ θ. ἔληήλυθας. 
.» ΧΙ. 3 ἀπὸ 6. ἐξῆλθεν. 

ως Τὸν ΧΚΥΝ 30 ἀπὸ θ. ἐξῆλθες. 

2. εἰς, 
08 ΧΙΥ. 1 πιστεύετε εἰς τὸν 6. 
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4. ἐκ. 
; ᾿ ὈΒΙΌΥΩΪ παῖ {Π6 ἁυίοϊο : 

3.κ θαὺ ὃ γεννηθῆναι ἐκ τοῦ θ. Φ οἴη ἱ. 13; 1 Φο]η {Π. 9, γ.1, 4, 18, 
θησαν, ἈΠ ΤΑ͂Ν“. εἶναι ἐκ τοῦ θ. Χο. γῇ. 17, ὙΠ], 47; 1 Φοϊιη 111, το, ἰγν. τ ., 6 ἢ, γν. τ ; 

4 ΦΌΠῚ 11. 

Ψοἢη ΥὙ11]. 42 ἐκ τοῦ θ, ἐξῆλθον. 
ΑΡΟΟ, ΧΙ, 11 πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ 6. 

4. ἐν. 

(α) ὙΠ αὐὐϊοϊο : 
Ι ΦοΠη ἰν, 15. αὐτὸς [μένει] ἐν τῷ θ. 

᾿ 16 ἐν τῷ θ. μένει. 
(8) ὙΠ οαὺ «ὐύϊοϊο : 

011 11]. 21 ἐν θ. ἐστὶν εἰργασμένα, 

δ. παρά. δ 

(α) ΙΓ ἁυίϊοῖο : ᾿ 
Ψοϊη γἱ. 46 ὁ ὧν παρὰ [τοῦ] θ. 

» Υ͂Ϊ, 40 ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θ. 
(β) ΥτΠοιὺ αγύϊοϊο : 

Φόι 1, 6 ἀπεσταλμένος παρὰ θ. 
», ἾΧ. 16 οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θ. 
» ἶχ. 33 εἰ ἣν παρὰ 6. 

2 «10]1π.3 εἰρήνη παρὰ θ, πατρός. 

6. πρός. 
ΓΠΠΌΥΠ]Υ τυ} ὑΠ|6 ἀν ἰο]0 : 

ΨΦόΠὴ ἰ. 1 ἦν πρὸς τὸν θ. 
» ΧΠ]|.3 ὑπάγει πρὸς τὸν θ. 

1 Φο]}ὴ 111. 21 παρρησίαν ἔχομεν πρὸς τὸν θ. 
ΔΡος, χὶ!. δ ἡρπάσθη πρὸς τὸν θ. 

» ΣΧΠ. 6 βλασφημίας πρὸς τὸν θ. 

ΤΗγοαυρ]ιοιυὺ 1ὑ νΜν 1 θῸ βθοὶ ὑ]ιαῦ [ἢ θεός ὑπ ρῬΠΟΤΑΙ οοποορύϊοι οὗἉ ΑΙ ΥΙΙΌΥ͂ 
8. ἀοιπϊπαμῦ, ἃη ἴῃ ὁ θεός ἐπαὺ οὗ ὕπο Οπὸ Βοίμν ἦὰ ῬΟΥΒΟΙΔΙ ΤΟΙ 0η. ὕὸ 
ΟὐΠΟΥΆ, 

ἰ, ὕβοῖη. ἢ, ΤΠ βληιο σΘηΘ 1] Αἰ βΌγομοο 18 Ο βουνὸ πὶ ὑΠ|Ὸ 86 οὗἩ ὕΠ|0 ὕΟΥΠΙΒ ἴῃ 
ΟΥΠΘΡ {πο οὐδοῦ δοῦκα οὔ {πὸ Ν. 1. ΤΊ ἰῦ τππᾶγ θὸ ποίϊορα ὑπαὺ ὑμ0 Ἁγο]ο 18 

ἐὐλὴ ἐπὶ ἘΠῚ ΟΣΪΥ ἰοαμα 
Ῥοβ  [1018. (1) πίθ ἐνώπιον (ἔναντι, κατενώπιον, κατέναντι) (31 {ἰπ108) ΟΧΟΘρύ 

2 ΟὟΥ, 11. 17. 

(2) νυἱῖϊι πρός ἃοο, (το {1Π108).Ψ 
(3) ψἰὰ ὑπό σοι. (13 ὑ1π|68) οχοορὺ Ιου, χὶΐ!. τ; ΟΔ]. ἵν. 9. 

Οπ {πὸ οἶμον παπα {Ππ|Ὸ αὐύϊοϊο 5. μούου αϑοὰ Ἡ 10} κατά ἃ00, (6 {{π|08), 116 

10 15 αϑοᾷ ἴπ ὕπο ὕνσο ῬΙΆ 65. ΜΠΟΥΟ κατά 18 αϑοα τ 10}} βΌη, 

Πχαπιρ8 Α ἴδνν {Πυβὑγαὐο}}8 Ὑ}11] ΒΟΥΥΘ ὅο πηᾶκο {1|18 ἀΠ ἴθ Θμ00 [ο] : 

οΓ ἀβᾶξο. Αοἰϑ ν. 4 οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ. 
᾿ 29 πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. 

] ἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ ̓ Ιησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ » ΥἹΙ, το εἶδεν δόξαν θεοῦ καὶ ᾿Ιησοὺν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν του θεον. 
, Σὶν, 1 ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζωντα. 
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Αοἶβ ΧΥ͂. 19 τοῖς ἀπὸ τὼν ἐθνὼν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν θεόν. 
ΟὐπΡ. τ Τῆπη. 1ν. το 8η4 2 Οὐ. 1, 9. 
Αοίπ ΧΧχ. 21 τὴν εἰς θεὸν μετάνοιαν. 

»,. ΧΧΙΥ 15 ἐλπίδα ἔχειν εἰς τὸν θεόν. 
1 ΤΊΟΒΒ, 1, 9 ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ 

ζῶντι καὶ ἀληθινῷ. 
» [ἵἹἅ813 εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ...ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς... 

τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρ. ἀλλὰ...λόγον θεοῦ. 
4.6 ’ Ά “΄“- “ιν ͵ 

1 ΟὐοΥ. 111. το μωρία παρὰ τῷ. θεῷ ἐστίν. 
ΓΙῚ 3 ’ Ἂν 

9. ΥἹ], 24 ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ θεῳ. 
οι. 11. 17 καυχασαι ἐν θεῷ. 

» Υ, 11 καυχώμενοι ἐν τῷ θεῷ. 

Τπ {ἐπΠ|85. Θοπμποχίοη 4150, ὑμῃοιρὴ Οὗ ΘΟΠΒΙΔΟΥ Ο ΟῚ. ΘΟ1η)0 ἴῃ ΠΟΤῸ, 0} 
ΓΟ]]ονπρ ῬΆΓΆ]1ΟΙ ΘΠ γΆ505. ἀοβόῦγθ πούϊοο : εὐαγγέλιον θεοῦ Ἰλοπι, 1. 1; τὸ 
εὐαγγ. τοῦ θ. Ἰλοιη. χγ. 16; δικαιοσύνη θεοῦ 3. ΟΟΥ. ν. 21; ἡ δικ. τοῦ θ. Ἰλοῃ,. 
χ. 3; ὀργὴ θεοῦ Ἰλοιῃ, 1. 18; ἡ ὀργὴ τοῦ θ. 011η 111, 36, ἘΡ}!. ν. 6; ἀλήθεια 
θεοῦ ἴλοιη. χν. ὃ; ἡ ἀλήθ. τοῦ θ. Ἰλοηι, 1, 25, 111, 7. 
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ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΚΤ Χ0 ΗΝ, [Υ.1 

1 Πάὰ ς ’ [2 9 »“" 3 ᾿ ἐ Α 

ἄς ὁ πιστεύων ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστὶν ὁ χριστος 
᾽ “ “ ’ ᾿ κν ἴω Ἁ “ 

ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννή- 

1. Τπμῃ ῬΟΜΧΕΒ ΟΝ 1ΠῈ ΟἩΒΠΙΗΤΙΑΝ 

ΠΙΡῈ: ΤῊῈ ΙΟΤΟΕΥ ΑΝΡ  11- 
ΝΕΒΒ ΟΡ ΕΝΑΙΤΙ (Υ. 1--- 12) 

ΤῊΟ ᾿]1016 οὗ {}}1}5. βοούϊΐοῃ 18 οἰ σβοὶῃ 
ΘΟἠηοοίΘα, μαὺ ὕνο τηαΐῃ ὑ]ιουρ 8, 
ΡΛ πὰ “ ὙΠΟ 55,, ΤΡ ΟΙνΟΙΥ 
ὈΓΟΥ͂ΔΙ] ἰῃ ἴΠ0 Οροηΐηρ ἃ οἱοβίῃρ, 
γού808. ΤΠᾺΒ 10 ὨΙΔΥ Ρ6 αἰνϊἀοἀ ἰηίο 
ὕνο ραγίϑ, 

Ι. 7.24 τἰσίογῃ φῇ 1 αϊ, (1--- τ. 
2. 7.6 7) οί Ἡί ηθ88 (6---12). 

1. 776 εἰσίογῃ γῇ Ζαΐ]ι (ν. 1τ----). 

ἴὴ ὕΠὸ Ἰαϑὺ βϑοίϊοῃ 1ἴῦ ἢ ὈΘΟῚ ΒΘΟᾺ 
ἐμπαὺ ὑ}}6 Ιογθ οἵ “ὑΠ0 Ὀγούγοη ᾿ 15. θῃ- 
7οϊηοα 8ἃ8 δὴ ΟΒΒΟΙΪ8] ὩΟΟΟΠΙΡ μα οηὐ 
Οὗ 0.0 Ἰονὸ οὗ οἷ, δύ «011 ΠΟΥ 
ἰγάοοβ ὕπο [ΟΠ ἀ Δ] 058. οὐἵἨἈ Ββρὶν να} 
Κἰμδδιδῖρ. “ Βτούθγοι᾽᾿ ἀγὸ αὐ ρα 
Ὀν ἃ σοιοῖι 1) ἰνῖηο Παίμου, 111Ὸ 
᾿υἢ οοπα [ἴοη οἵ {1118 ππῖο 1 15. ΓἈ10]| 
ἴῃ «{ο8118 ἃ8 ὑπΠ0 ΟΠ γῖϑύ. Τ|ι5. [Ἀ10}} 15 
016 ὕ0 ΟΥ̓ΘΙΌΟΙΟ δηκἰ 8 ῬΟΓΟΙ ΠΥ 
ΟΥ̓ΟΓΟΟΙῚΘ ΘΥΟΥΥ͂ ἔγχος οἵ (6 μοῦ]. 
1116 Βα σοοββῖ0) οὗ ὑποῦρξ 18. ΟἸΟΑΥΙΥ 
τηλυκοὰ, ΕΔ} 8 {116 βρη οὗ ἃ ΠΟΝ 
16, ἀνὰ {}|ὸ Ῥγοβοηοο οὗ {118 Ἰἔο ἰῃ- 
γΟΪγΟΒ. ἰονὸ [ὉΓ 41} ψ 10 Βγθ 1ὑ (1). 
Τὸ τ ΠΥ οὗἨ {118 Ἰογὸ 18 Βῃθ νη ὈΥῪ 
δοῦϊνο ΟὈοάΙοπο6 (2, 3). ὅδιοἢ ΟΡοαΙ- 
ΘΠῸΘ 15 ᾿γλἋ16 ΡΟΒΒ1016 θγ {}|ὸ μἱ οἵ ἃ 
θίνμο ΠΠἴἢῸ, ἃ ὑσαθ ν] ἢ 15. Δ γρά 
ἴῃ ὕπο ἀὐδύγαοῦ, ἃ1 1 4180 ἰὰ τοραγὰ [0 
ὕπο [8 οὗ Ομ νῖϑῦ (4), ἀπ ἴῃ τοραγὰ ἴοὸ 
00 ΟΧροτίοηο6 οὗ ὑΠπ|᾿Ὸ Ὀο]ογον (5). 

ι. 1116 ὑγαηϑι υΐοη 1168 1ὴ ὑπο πουρὶὺ 
οὔ Ὀγούμουμοοὰ. νου που ποθ [15 
[ουπάοθα οἢ {}|0ὸ νἱδα] Ἀρρυθομβίοπ οὗ 
{π᾿ σϑνοϊαίΐοη οἵ (γ]ϑῦ σίνθη Ὁ. αοά. 
Τὸ 18 ποῦ {0 δὰ ΔΥΟΙΥΓΆΥΥ σοι ηληα 
{παῦ 6 ]ιο ἰογο5 οα Ἰονο 118 ὈΓΟΙΠΟΥ 
4180, Ηθ μυϑύ ἀο 80. ΕὟὉΣ 110 ὁοῃ- 
ΒΟΙΟΌΒΙΥ ΒΠΔΙΘ5. ΜΕ] 0} ΘΥΘΥῪ ὈγΟΙΟΥ {6 
ΡΥΪποίρ!ο οὗ 1,18 πον Ὀθίηρ,. 

πᾶς ὁ πιστεύων] ΟὐΟἸΏΡ. 6. "11, 3. 
ΤῊΘ νοῦ πιστεύειν 8. ἸΟΥΘ θα [ΟΥ 

{6 γβὺ ὑϊπι6 1ὴ ὑδ)0 ΘΡΙΒ016 ἴῃ 105 [1] 
δηὰ ἀοβἤηϊνθ βθη80θ. [ἢ 1Υ. 16 1ὑ ἀ6- 

ΒΟΥ 65 ἃ σὍΠΟΘΙἊΙ θοϑιυοη υὶὑἢ τοραγὰ 
[0 {116 1) 1ν 6 ῬΌΓΡΟΒΘ, [ἢ 11. 22 10 
ΘΧΡΓΘΒΒΘΒ ὁ ΒΟ]οὗ ἢὰ 0Π| Ὸὸ7 ὑγα ἢ οὗἁὨ {116 
γουοἰαθϊοι ἃ8 ὑο ΟἸγδύ, ἩΠογο Ὁ θγθ- 
Βθηΐβ ὑπαὺ ὈΟ]ΙΟΥ ἰπ ἃ αἰγθοῦ δῃμα Ὀ6Υ- 
Β0η8] ἴογ, “ὁ ὑῃαῦ θοϊονοῦι ὑπαῦ 
ὙΓ6 8118. 15. ὑπ 6 ΟἸ γδῦ᾽ ποῦ ΟὨΪΥ ΔΑηλΐ 8 
δ ᾿ηἰ6]] οὔπα} ὑχα} θὰ οηὐΟΥΒ ἰπίο ἃ 
αἰγοοῦ γοϊαύΐο ἢ 86 Ῥόνοῦβ οὗ ἃ 
Βρίγζαα} ογάον, “1ο σοιμιηδῃα ̓  οὗ 
ἀοά ([ἰϊ..23) μὰ 8. 50 [Ὧν Ὧῃ ᾿μαϊν πα] 
ΔΟΘΟΒ ΒΟ μὔ. 
1 {ΠΗ ΖΌυποῦ οπαρίον (ν. 2, Ἐ6 ;}5΄. 

ΘΟ}. 1, 23), δῦ «Φο. 8. Βροΐζθη οἵ 
ἍΠ0 “ σοῃΐοκνδιομ᾽ οὗ ΟΠ ἰδὲ ἢ ΓΟ ἢ 

ο Βοοίοίγ: ἰοῦ ᾿ὸ Βροα5. οὗ ζμ10}} 
ἴῃ τοϊαθοη. ἴο {6 5ῃρ]ο ὈΟΙΙΟΥΟΥ. 
Το π)αΐῃ ὑπουρθῦ ὑδοιὸ νὰ οὗ {11|ὸ 
τοσορῃ οι, ᾿ογθΘ οὗ ὑΠῸ οββόμποο οὗ ὑπὸ 
οἰ] ἄγοι οὗ (ἀοά. ΤΊιο [ΟΥπ5 οὗὨ σ0ῃ- 
ΓΘΒΒΙΟῺ 16 ρΊνοη 1ῃ {1} ἡχοϑὺ ΟΧΡΙἰοἱῦ 
ἴοσ,. ΤῸ ἀγύϊοϊο οὐ [101 18. ρίνου 
ἸΠ]0ΟΤῸ 50 ]γ. ΑΛ Ἰἰνίηρ ζαὶ.] ΟΑΥΤΙΘΒ 
ΜΙ 10 τοῦτο ὑπαπ ὑπὸ οχαοῦ [ΟΓΏΒ οὗ 
Βροοϊῆο θο] οὗ οὐῦνου (Δ ολ χὶ. 27). 

ΟΟΠΙΡΔΙῸ δι, 5, 10, 13. 
ὅτι Ἶ. ἐστὶν ὁ χριστὸς] (ὉΠ. δ. καὶ 

ὅτι Ἶ. ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. Φ0]1ὴ Χχ, 

21 ὅτι Ἷ,. ἐστὶν ὁ χριστὸς ὁ νϊὸς τοῦ 
θεοῦ. ΤῸΥ ὑπὸ οἰιοίοο οἵὁἨ ὑπὺ οχϑοῦ 
ἴον οὗ θο]] οὗ οτο, 800 1]. 22. 

ἐκ τοῦ θ. γεγ.] ὅοο ὁ. 11. ο ποίο. 
10}} [10}} ᾿μγοῖνοϑ ὑΠ10 Ὀγοβοηῦ ἃ6- 

ἰϊοι οὗ ἃ πὸΐν ἃπὰ ᾿λινίμο 116, νυ ]ιὶοὶ 
πλαϑὺ ᾶνο ἃ 1 νῖη0. οὐἱοῖη, ΟΟΙΏΡ. 
Ι Οὐκ. χὶ. 3. Εδι0} ΟγῸ 15 γοοαγθα 
ΒΙΏΡΙΥ ἃ8 {Π|Ὸ ϑίρῃ οὔ {1|ὸ 10 μοι! 
Ἰιὰ θοοη ρίνοη. Νοιίιϊηρ 15. Βα] ἃ οἵ 
{μι γοϊλύϊοι Ὀθύνοθῃ ὑπο ὰηλῃ πὰ 
{πο 1ινῖμο -- ὸ Τ10}} οὗ τηδλῃ, δα “ΠῸ 
βοοὰ οὗ ἀοά᾽ (1. 9)---ἰῃ {πὸ γϑῦ ααϊοῖ- 
Θῃΐηρ οὗ 6, Οὐ. Φο.η 1. 12 ποίθ. 

καὶ πᾶς ὁ ἀγ. τ. γενν.] 6 οηιηῖβ χιιὶ 
αἰ ρὲ! θην φιὶ σοΐέ Υ., απαὶ ΘΡΟΥ͂Ψ 
οη6 ἐμαὶ ἰοτοίν, Ηϊΐην ἐδαὶ ὑοραΐ... 1 
5. ἀϑϑιιηοα ὑμπαῦ {110 ΟΜ] ἃ Μ01}} ὨδΥΘ 
Ἰονο ἴοῦ 0 Αὐυἰϊοῦ οἵ 1,18 ὈδΙηδ, 
ΤΟΥ ΓΟ]]ονγΒ ἀἰγοοῦΥ ἤτοι ἴ0, Απὰ 
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1 ἀγ. τὸν γεγ. Β νρ π6: ἀγ. Ἐ καὶ “τὸν γεγ. (δ) Α Βγτν. 

ἴῃ ὑ}}15 βρ᾽ τ ἃ] οοπποχίομ Ιοσὸ πγαϑὺ 
Ρο αἀϊγοοίοα ἰο ἐ]ιο ομαγαοίον, αὰ πού 
ἴο ὑμο ᾿᾽θύβοῃῃ ἃραγύ ἔγοιν ὑπ οἰαγαο- 
ἰοῦ, [0 [Ὁ]]ὺν8 {πογοίογο ὑμπαὺ Ὁ Ν1}} 
Ὀὸ οχιθμαοά ἰο 8}} ὑο8ο ὕο μοι {116 
Ομαγοῦον Πα 5 θοοη οοτητηπηϊοιίοᾷ. 

ὁ ἀγαπῶν] Απιρτιιβύη6 ὈΓΙηΡΆ οαῦ {Π0 
ΠΟΘΟΟΒΒΆΓΥ ΘΟΠΠΘχίο δούνγοομ. [Ἀ}0}} 
81 Ιονὸ ((Ἀ1Π} 1π δοῦο ἢ): οαμὶ «116 6- 
(ΐοπο, πο. ΟΡ ΙΒΌ ΩΣ : Βῖη6 ἀΠ]οοὐοο, 
65 ἀ ΠΟ Ϊ8. 

τὸν γενν.] 1Πὸ ψογὰ 15 αϑοᾶ 4150 οὗ 
ὑπ 6 αθλὰ ἀρϑηύ, ἈΠ ον. το. 

τὸν γεγενν. ἐξ αὐτοῦ] δι). ιεὶ γ)ὦ- 
ἐμ 65 ὲ 6 οοὟ., λῶμ, ἐμαΐ λα ἢ, δόογ 
δοσοίονλ Κ᾽ “Πι, ὑχα οὨ] ἃ πὸ ἀγα 8 
ἔγοὶ Π1Δ {10 ΔΙΑ ηρ ῥεϊποίυο οἵ 
1.15 10, ΤῸ βίμραϊαν (οομγαϑῦ “ {}ιῸ 
ΟἸΠ]ἀγοη ἡ δ. 2) ΘΙ ΡΠ Βίβα. ὑπ6 αἰνοοῦ 
Ῥοϊαὐϊοι οἵ Εἰ ΠΣ ἀμ ο1}}4, ἀπ ἀμ 
οὗ Ὀγούμπου μα Ὀγοί] ον, Τ}}15 γοϊαύϊοι, 
88. ΠΘΓῸ ΤΟρΡΏ 164, 18 ρουΒΌμ ἢ} δὰ ποῦ 
ΒΟΟΪᾺ], 

ΤΕγουσποῦῦ ὑμ6 Ερίϑι]ο δῦ Φο]ὴ 
ἱηαἰν{πᾺ 1505: 11... 4. ἢ, ἡ Πἶ, 15, 17, 
22 ἴ., 20; ᾿|]..3 ἢ, ἢ, τ, 17. 
Το ἰάοα οὗ Απριβύϊμο (παὺ {1 Τοὸ- 

[ογόμποο ἴα 0 (νϑὺ 15 Τογοῖσ ἰο {Π|Ὸ 
οομύσχί. 

2. ΥΠαὺ {116}, 1 ἸΔΔΥ ΡῸ δϑίκοά, 15 
{116 5ἷση ΟΥ̓ {1118 Βρ᾿ εἰσι] ἰόν. γ }10}} 
5. ΟΑΒΘ ΠΟΙ ΠΥ ΑἸΪογοὺ Ττολὴ ἃ παύπιγα] 
Ργοΐογοποο ἢ 11 ἸΙονο οὗ {πὸ οἰ] ἄγοι 
οἵ (οί, 5ιιο 15 ὑπ ΔΉΜΟΥ, 18 αὐδοίοι 
ὮΥ {πὸ ἰονὸ οἵ αοα, ὑπὰῦ ἴπ, ὈῪ οὐ οα!- 
Θπο0 ἰ0ὼ αοα, Αὐ Πιπὶ βἰθ]ῦ {15 
ΔΏΒΨΨΘΙ Β0ΘΙῺΒ. ΒΙΙΡΪΥ ὅο ἰπγογὺ {ἰπῸ 
ὑοῺ8 ΟΥἨ ὑπὺ βαϊοιμοηῦ ψ] οὶ Ἰπ 
"»οθι) Ἰηὰο αἰγοαάγ. Το ἰοτο οἵ αυὰ 
δα ὑπὸ ἰονὸ οὗ ὑἰὸ οἰ] ἄγου οὗ αοὰ 
ἀο ἴῃ ἰοῦ ᾿Ἰποϊααθ ολο}} ὑπὸ οὐΠογ. [ὖ 
5. Θαι ΠΥ ἔσο ὕο Βὰγ “116 Ψ]|10 ἸΟΥΟΝ 
Αοἄ Ἰονα8 ὑπὸ οἰ] ἄγοι οὗ (ἀἰοἄ, διὰ 
[0 ΒΥ “Ηο ψ0 Ἰονθβ 6 Ομ] άγθη οὗ 
ἀοα Ἰογο5 ἀαοα ΠΟΥ ΤΟΓΠχ οὗ ον 6 
ἸΏΔΥ Ὀ0 πιδᾶάθ {Π0 στουμα οὐ {}|0 ὁ0η- 
οἰαβίοη ἴῃ ὑἰ 9 ἀὐραμμοηῦ, 1δαῦ ἴῃ χτο- 

τὸν γεγ.: τὸ γὙεΎ. ὃδ, 

ΑἸΠῸῪ {116 ἐοϑὺ οὗἁἨ πο Ιονὸ οὗὁἨἁ ὑΠο Ὁτο- 
{Προ οἴνου Ποῦο ἰηὐγοάιοοϑ ἃ ΠΟΥ 
Ἰάοα, Τ]|Ὸ μν1}} οὗ ΟΠ τ βυϊλ 8 18. οὐβοη- 
ὉΆΠῪ {ὸ Μ11 οἵὁἨ Ἁ Ααοα (οοιμρ. 111. 22). 
Τ]1ιὸ οἰϊογὺ ὑο 016] {πὸ σοι ἄπιθι 
οὗ ἀοὰ ἰ5. σομβοαποηθ  ὑ}ὸ οἴδογῦ ἰὼ 
Ὧο ὑπιαῦ νοὶ οὐ ἦ Ὀγούμγοι ἡ πποϑῦ 
(ἀοΒ]1Ὸ 0 06 ἄοηο : {0 υγοοῦ οὗ Ιονο. 

βοίο βᾶγβ ψ0}}: 110 βο]5. τοοίο 
ῬΓΟΧΙ πη ΑἸ] σον ργοθαῦαν ααὶ οἱ 
Οοπαἰονῖβ ον Παρταγο ΘΟΠΒΡΊ οἰ σγ, 

Τῦ ψν}}} 180 Ὅὸ ΓαγἐἸνοῦ οὐπουνοᾶ ὑμπαῦ 
{πὸ Ῥαϑϑάρο βίδπ ἢν οἷυδο οὐ ηοχῖοιὶ 
ψῚ0}} ὁ. 11..3. ἐμ ἐλιὶδ τ μογορίξο ἐλαὶ 
406 ἔπομο ἤ{ίγι. ωῦ ττο κοορ 15 σολη- 
μια παἰμπθ)ΐδ , νὰ νυ ὉΠ 11}. 23 ἐλιὶ ἐν 
719 σοῃιριιμἰμμθηΐ ἐδιαξ τ66 δοζίοπ6 
ἐμ6 ΔΝαηιο.. απὦὦ ἰοῦα οὐο αποίἠιο7"... 
(οοι}0. ἷν. 20). 

Ομοάϊομιοο ἰὼ {16 πη ΠὉ}ἃ 60Πι- 
ΠΙΔ} Ποὐ8. οὗἨ ἁ (ἰοά (αἱ ἐντολαί), {}10 
δούῦϊνο {0ΠΠ]πιοηῦ οὗἩἨ ΟἸνἸδύϊιι ἀν, 18 
{11 βίρῃηι οὗ ἃ Κηον)οαρὸ οὔ α0ἀ : ἀῃηά 
Κηον]θάρο οἵ ἀοκ ἴκ Ἰονὸ οἵ ἀοάῇ, 

Απά ἀρά]η, {116 ὁο οι ἀμηοηΐ 
οὗ (ὐοὰ (ἡ ἐντολή) 5. ὑπῦ ψὸ ὈΟΘΙΊΟΥΘ 
ὑὸ Νὰιϊμο οἵ ΠῚ οι ἃ ον 016 
ΔΙΟΙ ΠΟΥ, 

ΠοΙῸ {πὸ Ἰονο οἵ οἰ δμᾷ οὐθά]- 
666 ἴῃ ἀοία!], 10} 15 ΔΘ οὰ} ἢ 
ἴὺ (Ὁ. 3), 18 σΊνΟΙ. ἃ8. ὑΠ0 εἰριι οὗ {10 
ΤΟ ΠΥ οὗἨ ἰονο ἴον ὑπὸ Ὀγοίῃγοι, ΜΠῸ 
ΤῸ {Π|ὸ οἰ] ἄγοι οἵ ἀοἂ, 

1118 Ὁπουρβῦ {πὺ ὑπὸ Ἰονὸ οἵ ἀοᾶ 
6. οὐοάϊοιιοο ἐο 1118. ΘΟ Δ οὖ8 
ἦφ ὑπὸ ππὶϑϊηρ οι ἢ ῦ ἴῃ ὑπὸ ὉΠΓῸ0 
Ῥαβδαροθ. [10 18. ΟἸΘΑΡῚΥ βοοη ὑπ γΌ 16}! 
0}18 ΠΟ γῸ ΟΠ ΒΥ (ΠΟΥ ΠΙΟΤῸ ΘΟΙη- 
ῬΙΟύΟΙΥ ὑμῃ ὈοίογΟ) : “ ὟΟ Ἰονο ἀοὰ 
ἃ ἃ Κοορ ΗἾ8. οοπημδπἀποιίθ, διὰ 
{Πποτγοίοσο ψὸ ἰόνὸ ὑπὸ γον γοι᾿; ΟΥ̓ 
ΕἾ Ἰογο ὑπὸ Ὀτούῃγοι,, αἰνὰ ὑπ 010 
ψ0 Ἰογο Οοιἐὶ ἃνὰ Κοορ ΠΠ|5. οομμαμά- 
τηοηΐβ,᾽ ὙΠ ΟΠΟΥ Υ ῬΓΟΡΟΒ  ὑΐοη 18 08- 
ἀᾺ Ὀ}Π156 ἃ, {110 οὐμον ΤΠ] 8. ἤτοι ἰΌ. 
ΟομΡ. 6. ἰ. 3. 

Αὐ ὑδο βαιμο ἐϊπχο {0 ἐγ Βίογ 
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᾽ «ε 3 “" Ἁ ’ ΄ ζω ς γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν 
Α Ἁ 9 “΄' ᾿ 3 Α 9 ω “ 

τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιώμεν' 

2 ποιώμεν Β νῃ (16 {116 Βγγγὴ : τηρῶμεν ὃὲ (Ἰαἰ). 

οὗ ὑπ ἐοϑὺ οὗἉ ὑΠ|Ὸ ἸΙογο οὗ ὑΠ6 Ὀγού το 
ἴ0 ἃ βρ͵ ἰύαα] τϑρΐο) ΘΠΆ} 165 ὑῃ6. Ὀο- 
Ἰονοῦ ο αἴβοοῦη (γινώσκομεν) {0 
ΤΟΔΙΥ οὗἉ 15 ΙοΥ9 ἴῃ βρὶύθ οὗ {}10 ΠΙΔΗΥ 
αἸογοποοα οἷ βοραγαΐο Ὠΐπὶ ἔγοιη 
(ἢ6 οδ]οοσύ οὗ [0 πἀμάον ὑπο σομα  ]10η85. 
οἵ οΥΌΠ]Υ 116, 

ἐν τούτῳ...] ἴπ ἰλιϑ... ΤῊΟ ρογοορ- 
(10π ΘΟπΊ08 ποῦ ἃ 8 ἃ ΘΟΠΥΪοὐΐοη ἀγα} 
ἔγομι ἃ βίαίο οὗ οὐϑάϊθηῦ Ἰογο (ἐκ 
τούτου, ὕ οην ἐδιῖ8), Ὀὰὺ ἴθ {πΠ6 νου 
ΟΧΘΙΌΪΒΟ οὗ ὑπὸ [66], ΤΟ ὁ 0115, ἃ8 
ΟΙΒΟ ΒΟΥ, Β6ΟῺ15. ἐ0 ἸοοΪς ὑδοϊκναγαὰ αὖ 
Ομ66 Δῃᾷ [ογναγά, ἴο (μ6 ΓΛοὺ ἀπε {Π| 0 
ἸηδΔηἰ οϑύδίϊου οὗ ἔὑμὸ ἴον οἵ ὍἋυάὰ. 
ΟὐμΡ. 11. 3 ποίο. 

γινώσκομεν] σορηοβοϊΊ 8 Ὗ., 100 
ρογοοὶροα, ΤΠη6 σομνἰούίοη ἰ8. Ὀγουσαῦ 
᾿ιοσλο ἰο α8 ἰῃ ὕϊο ργοβοιηὺ ἱπιογργοα- 
ἀΐϊοῃ οὗ ὑπ ἤχοῦϑ οὗ 0, ΟΟμρᾶγο 1]. 3 
ποΐθ, 5, 18 ; 111, 24 (Υ΄ δοληλμ8); 1γ. 13 
(Υ. ὠγεοίργίγιμ8); τὰνὰ σοπίγαβὺ {110 
86 οἵἨ οἴδαμεν τι 111. 5, ς,14 ἔς; Υ. 15, 
18 Πἕ (Υ. 8οἰηνιδ, δε 5). ὅθ0 ὃ. τ8 
ποίο. 1Πὸ ἀθὸ οὗ ὅταν ὈΥγΐηρθ Ἰηὐο 
ῬΓΟΙΪηΘπΟΟ ὑπ πη ϊαῦθ ἃ 601}- 
ὑἱπαοὰϑ ΟΧΟΓΟΙΒΟ Οὗ {1115 θοῖν ον οὔ Κπον- 
Ἰράρθ. 

ἀγαπῶμεν] Τ}ο Ἰογα ψ Β] οἷν 15. ΒΡΟΪΚΘῚ 
οὗἉ ἰ5. ὑπαὺ οὗ ΟἸιτβύααι ἴον (τ ἰβδῃ 
5 ΟΥΙϑλη, ἃ ΤοοἸὴρ ΟΣ 5 ἴὸ 
"0 ἀἰπυϊησυϊδιιοᾶ ἔγομι Ὠαλ ἀθο- 
ἰΐοη. ΟΥ̓́ {115 Ἰογο, 110}. θΘ] Ομ σΒ. ἰο 
ὑΠ|0 Βρ] τ σα} Βρίιογο, Ιονθ ἕο αοα, ὑπαὖ 
5 Ονοάίθιοο ἕο (ἰοᾶ, 18. ΠΟΟΘΒΒΆΓΙΥ ἃ 
ἤπα] οὐ] ὑο ΊΟη. 

τὰ τέκνα τοῦ θ.] παίΐοβ οὶ Υ., ἐλι6 
ολιαγόη 9, αοά. Οομρ. 111. 1 ποῖο. 
Νι Ζοΐπ ἄοοβ ποῦ ΒΔ. “Ὀγού ΓΘ ἡ ΠΟΓῸΟ, 
Ὀοοδαδθ6 16 ΔΥραϊηοηῦ ὑθγη8 ΡΟ {16 
τοϊαὐΐοη οἵ ΟΕ  βυλη5 ἐο αοα δηα πού 
ἜΡΟΩ ὑδοὶν τοϊαύίομ [0 ὁ19 ἀπούῃου, 
Αὐ ὑἢο 5816 ὑΐπι6 9 Ρ].γΆ] ΓΟ]]ΟΥΒ 
ὨΔύΌΓΑΪ. οα ὑῃ} Β' ραν οὗ σ. 1. ΤΊ οη 
Ἃ[π6 ὑπουρῦ ψὰ8 οἵ {π6 ἱπαϊνϊἀπαὶ 
γοα]βαϊίοπ οὐ ἰμ9 ΣΝ ηΘ ΒΟΒΒΗΪΡ : 

25) 3 Οἵπ. ποιώμεν.. αὐτοῦ Α. 

ἤθγθ 6 ὑπουσηὺ 15 οὗἨ ἁ {0 φΌΠΘΓΔΙ, 
Β0014], ἀπ. 

ΤῊΪΒ 15. 010 ΟἾΪΥ Ϊᾶθο ὙΠΟΥΟ ὅταν 
ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ ῃΠ6 Ερ᾽βύ]ο5. οἵ δῦ Φοϊιη, 
1} ὑπο γγοϑοηῦ οοη)]. 10 ΟΧΡΓΘΒΒΘΒ 
ΟἸΠΟΥ 8η. δούϊομ. γορθαίοα ᾿πάἀοῆη 6} 
(} 0]. ν]1], 44, ἰχ. τς, ὅ0,), ΟΥἹΎ Δ δοίϊοῃ 
αὖ δὲ ἱπαοἤηϊδο ὑπο ΤΟρΏΓαΘα 88 
ἀούθα ΠΥ σοΐπρ οἷν («0110 ΥἹ1. 27 ἔρχηται, 
Οοηὐγηϑὺ θ᾿ 31 ἔλθῃ ; ΧΥΪ]. 21 τίκτῃ ἴ0]- 
Ἰοννοα ὈΥ γεννήσῃ). Οὐμ}}. 1 ΟὐΥ. ΧΥ. 
24 (παραδιδοῖ, καταργήσῃ). 

ὅταν... ἀγαπῶμεν] σϑεηγι.. αἰ γαῖ, 
Υ, 1ὸ [Πὐορὰ] σομοῦησ ὁ Π0Ὰ- 
ΟΥΟΥ ΜΘ ἰογϑ᾽ 18 Κ68 {πὸ πιοδηΐης 
ΟἸοαγ, Τδοὶ δοὺ οὗ Ἰονγο ἐυ αοΐ, ἐμεῦ 
18. ὈγΔΟὐΘΆ γ, οὰοἢ αοῦ οὗἨ οὈΘαίοΠΟΟ, 
ΟΔΥΤΙΟΒ ὙἹῸ} 1 ὑῃ6 ΤΥ 65}} σον] Οὔ] 0. οὗ 
γαο ἰόν ὕο ὑπὸ οἰ] σοι οἵ αοά. 
Ἐάν (6, ἢ, 3; Φοἢη ΧΙ, 35) ρον θ8 
16 ΡΌΠΘΙΆΙ ΘΟΠΠ 0 : ὅταν, {0 Ρ81- 
ὑοῦ αν δ γορθοα οα {0]Π]πηολὺ οἵ 10. 

καὶ τὰς ἐντ. αὐτοῦ ποι.] 6 ἩϊαΉ- 
ααία οἐπι8 αοϊαρεμϑ Υ., απα ἀο Πὲβ 
οὐπναπηθηί8, 15. οἴαιθθ ὈΓΙΉ ΚΒ 
6 Ἰον οἵ αοἀ τῃηΐο {ἰιῸ τορίοῃ οὗ 
αοίῖνο Πἴο, ΤΟ ρῃγαβο 1ὐ501 185 ἀπ] 480 
(Αροο. Χχἱ. 14 185. ἃ ἔνϊ8ο γοδαϊῃρ); 
ΔΙ.Δ ΒΟΟΠ8 0 ὈῸ ΟἸΟΒΟ. 1 ΟΥΟΡ [0 
ΟΧΡΥΘΒ5. ὑϊο δοῦν ΘΠΟΥΡῪ οἵ ΟὈΘά!- 
ΘΠ0Θ ἃ8. θοβίνο νὰ ποὺ ΟὨΪΥ͂ πορἃ- 
ἔἶνο. ΟὐἸρ. ὁ. 1. 6 π. τὴν ἀλήθειαν 
ποθ, 

Λαυραυβύϊπο [Ὁ] οαὐ 1118 [8156 1π- 
ἰογργοξαύίοη οὗ ἡ ἷμ) πὰ 15 θοροξίοῃ 
οὗ Ηϊηλ᾽ ἴῃ ϑ. 1 ΟΥ̓ ἃ πύυκῆῦ; ΔΡΡ]Ἰοἃ- 
ἴοι ποῖὸ: ΕἸΠῸ5. Π)οἱ αἰχὶῦ αυὶ ΕἾ]]- 
ἀπὶ 1)01 Ῥαῦϊο δηΐο ἀἰσουαῦ, αὐἰὰ δ} 
1)61 οι βυαμῦ ἀπ]οὶ ΕἾΠῚ [)0] ; οὐ 
Ομ 1116 οαριιῦ ΠῸΒ Π] ΘΕ ΓΆ 118 Θϑὺ 
ἘΠῚ 8 1)6], 
ΗΘ αἴ3ο δά 8 ἃ ν] ἀοῦ ΔΡρ]Π 1 σα 9η οὗ 

{8.60 ΡΥΪΠΟΙΡΙΟ : Ομηθ8 ΠΟΙ 68, Οὐδ 
1Πἰπιῖο08 γοβϑύγοθ, αἰ Πρ αὐδ, ἤθη αὐϊὰ 
Βυαηὺ ἴγαΐγοθ, βοὰ αὖ ἔγαΐγοβ βἰηὺ ; υὖ 
ΒΘΙΊΌΟΙ ἴγαύουῃμο ΔΙΏΟΥΘ Παργοῦθ Βὶγ0 



Υ. 3, 4] ΤῊ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΡΤΙῈ ΟΕ 51 590ΗΝ. 171 
3 [4 “ 4 ς 3 ὔ ζω “κε ᾿Ὶ 9 ὴ 

αὕτη γαρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἵνα τὰς ἐντολὰς 
4 ΄͵»- ΄-΄᾿ ᾿ Α ἴω ζω 3 2 αὐτοῦ τηρώμεν, καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, 
ε ΄“ Α ’ὔ 4 »“᾿-: ΄- “- 

ὅτι πάν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον. 
Α .“ : ’ ε ’ ᾿ ἤ 

καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κοσμον, ἢ πίστις 

ἴῃ γραύγοηι ἔλούπι, βῖνθ ἴῃ ἱπὶ μι ἰοηὶ 
αὖ Τγταΐον Παὺ ἀΠ ΡΟ 40. 

3. αὕτη γάρ...} ΚΟΥ ἐπ... Ἴπὸ 
ΟΥΔΒ. οἷν Ὧῃ ΟΧρΙληδύϊΐοη. οἵ {10 
Β6ΟΟΠα οἶαιβο (πα εἶο 7{5 σοημ λα ἀ:- 
ηιθηΐ8) ἴῃ {10 [ΟΥΙΟΓ γΘΥ806. [ΟΥῸ 
οὗ αοαά ολπ ΟἿ "Ὸ Βμόονγῃ ἴῃ {6 
οἴογυ ὑο (161 1118. Ν}}1, Οὐμρ. Φο]η 
ΧΙΥ, 15. 21, 31. 

ἵνα.. .τηρῶμεν καὶ... κέ διιδίο(ἰἱαγγῖε8 
Υ. 11|ὸ Ιογὰ οὗ ἀοὰ ἰβ ποῦ ΒΠΡΙΥ͂ 
{π0 Κοθρίηρ (τήρησις, τὸ τηρεῖν) οἵ 
{116 Θοπη ἈΠ ἀπ θηἐβ οἵ (ἰοά, Ὀαὺ γα ΠΟ. 
ἃ σΟὨ πιο ἃ ΜΟΙ Ἃ] ον ἀθαν ΟΟ 
ἴο Οὔϑοτγο ὑπ. Οὐ. Φομη Υἱ. 29 
ἵνα πιστεύητε, ΧΥΪΪ. 3 ἵνα γιν. : 2 ΦοΙΙη 6. 
Λῃᾶ ποὺ παύπσγο οἵ ῃο σομηηηληᾶ- 
Ὠοηΐβ 18 ποῦ 0 ἢ ἃ8 ἴο οὐδ {Π6 
[γοοάοῃ ἃπᾷ βροπύμηοϊ γ οἵ Ιογο. 
ΤΊΉΟΥ ἃγὉ ποῦ σγίθρονιδ, ΠΟΆΥΥ (βαρεῖαι, 
σγαρῖαᾳ Υ.), ὧι ΟΡΡΥοββῖγο πὰ οχιαπδῦ- 
ἴῃ θυγάοη, ΟὐΟμραγο Μαύ. χὶ. 30 
τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν, δηᾷ 
οοηὐγαθί Μα. ΧΧΙ, 4 δεσμεύουσιν 
φυρτία βαρέα. 

4. ὅτι...] δεσαι86... Οὐοιρ. 1. 10 
ποΐο, Τμοὸ [κοῦ ὑπαὺ {πῃ ΠΊγῖηο σ0η.- 
Δ Δηϊοηὐβ ἃγῸ ποὺ ἃ Ὀυγοὴ 15. ηού 
ΘΑ ὉΠ ΙΒοα ὮΥ ἃ σοπδί ἀογαίίοι οὗ {Π|6 1} 
ΟὨλγϑοῦου. [Δ {ΠΠΘηβ να. {ΠΟΥ ἃΥ6 
ΑἸδιοιὺ (Λοὺβ χὶν. 22; Φόμη χυϊ. 33). 
Τὸ ἴθῦγο ὑμ0 ὈγούΠγοη 18. ποὺ ἃ Πρ ὐ 
{Ἰηρ. Βαῦ ψ1}}} ὑΠὸ σοι πιοηΐ 
ΘΟΠΊΟΒ ἃ͵180ο Π6 μόνοι οὗἉ [Ὁ]Π] πο ΐ. 
Ναύαγαὶ ὑαβίο, [66], ἡπαυ ποῦ ΤᾺ 
ΟΠ ΘΟΙκ ΒΡΪΥ ὑπ] βυιραῃν ; ̓αῦ ΘΥΘΥῪ 
ΔΟΌ Υ ἀπᾶ μόνον ψ] ἢ. 5 χαϊοϊκοιιοᾷ 
ὌΥ Αοἂ ἰβ οἸβοη 8} } Β γοΠΡῸΡ ὑΠπδῃ 
“6 ψνου]Ἱ ἡ πὰ ΥὙΘΔ]ΪΒ08 108. ὙἹΟΟΟΥΥ͂ 
δῦ ΟΠ0Θ. 

ἴῃ {0 ἀθυοϊορῃιοιὺ οὔ ἐπ ὑποπρμὺ 
δὺ ΦΌΠΠ ῬΆΒ808 ἴγοιΣ ὑπ 6 ἀρβίγαοῦ πᾶν 
τὸ γεγενν.) ὕο {110 δοπογοῦθ 8ῃά ροῖ- 
ϑ0η8ὶ (τίς ἐστιν ὁ νικῶν), ἐμγοπρὶ {16 
ἀροΐβῖγθ ᾿ἰβύουυ ἰὴ νον 0.6 χα 

ΜΆΒ ΟΠῸΘ [ΓὉΓ ἃ}1 ΔΡΒοϊ αὐ. τα! Πβοά 
(η νίκη ἡ νικήσασα). 

πᾶν τὸ γεγ.] δὺ Φον οἰοοβοθ διὸ 
δὐδύγαοῦ ἔθνη (οοπγαθυ Ὁ. 1 τὸν γεγ.) 
ἴῃ οὐἄου 0 ΘΟΠΥ͂ΘΥ ἀ ἈΠΊνΟΥΒαΪ ὑχγιθῃ), 
ΤΙῸ ὑπουρηῦ 15. ποῦ 850 το ΟὗὨ Π0 
ὈΟΙΙΘνοΡ ἴῃ ᾿ιἶ8 ἀπ}, πὸ ΟΥ̓ {Π|0 
Ομαγο, μαῦ οὗὨ ολοὶι οἱοπιοιὺ ἱποϊαἀοά 
ἴῃ ὑ{πιὸ ἱπάϊνιἄααὶ 0 φᾷ ἐπ {10 110 οὗ 
{Π|Ὸ Βοοϊοῦυ. (σμ ραγο Φομη ἰ1]. 6 τὸ 
γεγ. δηἀ Φο η.. 11], ὃ πᾶς ὁ γεγ. 

νικᾷ τὸν κι] σοηιογϑ ἐμ τρογα---- 
ποὺ “δ  οοηηπογοα᾽ (ς, 1Ϊ. 1.3 ἢν, ἴν, 4), 
ΠΟΥ γοῦ “Ὑν}}} οομααογ᾽.---ἰὰ ἃ ΒίΓαρῸ]0 
ποῖ ἰ5 ργοϑοηῦ ἃΠ4 σΟΝ 0.8. 
1Ππᾶρϑν' ὑπὸ {10 “πὸ πον ὰ ̓ δύ Φοιη 
ΘᾺ ΠΘΥΒ ἋΡ {π6 ππηὶ οὗἉ ἃ}} ὑ{πο Ἰπλϊύοι, 
ΥὨΒΙ ΠΟΥ ῬΟΊΥΟΙΕ Ορροβοα (0 ἀοά 
0 τηᾶκοὸ οροΐομοο ΑἸ Ιου, [0 
8. Ὀγ ὑπὸ [ηὐτο(ποίίοι οὗὨ {Π0 Βρ]υἸδμΆ!], 
{π6 οίογῃαὶ, ὑμΠαῦ τνγὸ οὐὐύμϊη ἃ ὑγαο 
βία ἀγα ἴῸΥ ὑπ] 08, δα 50 ὁ ΟΥ̓ΟΥ- 
ΘΟΠ16 ὑμο ἰομηρύαϊοι" Ὑ 0} ΒΡΥ ΠΟ 
ουῦὺ οὗ ἃ πλγΟν, ΟἈΥΟ]γ, ὑοΙΏ ΠΟΥᾺΪ 
οδὐππαΐο, ΛΔπὰ {1118 ᾿01Δ8 ροοά πού 
ΟἾΪΥ οὗ Ιλ ἃ8 ἃ Ψ]0Ϊὸ θιὺ οὗὨ οδοῖὶ 
Ῥόνο πὰ ἔμοιγ υν᾽0}Δ ν ἢ ]10 ἢ} ΠῸ 18 
οηἀονγοά, ΟὈΙρΡ. “011 ΧΥΪ. 32. 

καὶ αὕτη...] Το οονία εν οὗ {80 
σἱούοΥὙ οἵ ὑπαῦ ψῃϊοι φαγύλίκοΣ οἵ {10 
1) ̓ γίπο 5 Πα γαῦοα ΟΥ̓ ἃ νίονν οἵ {110 

παύπστο οὗ ὑπὺ νυἱούουυ ἰὑβ!, 1116 
ὙἹΟΙΟΥΥ͂ 10.) ὑπὸ ΟΠ βθϊ ἢ) 18. ΟΥΟΥ 
ἢ ηρ ἴα ὑπὸ 1 αν 1πἃ} ἈΡΡΓΟρΓἃ- 
ὑϊοιι Οὗἁ ἃ ΥὙἱούυνΥ σα οι Θη60 [ῸΓ 8]]. 
ἡ νίκη... ἢ πίστις ἡμῶν] ἠδ υἱοσίογΉ 
αὐ. Το ογὰ νίκη ΘΟ ΟΌΥΒ 6 ΥΘ 
ΟὨΪ ἴῃ {πὸ Ν, Τ΄, ἃπὰ πίστις ΠΟΙῸ 
ΟἾΪΥ ἴὼ δὺ ΦΟΠη ΒΒ Πρ] βύ]ο5. Πίστις 
8 ποὺ Τοαπὰ ἴῃ δύ “0}}}8 (08ροὶ, 
10 ΘΟΟΙΒ ἴῃ 086 ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒΟ: 11. 13, 
19; ΧΠ, το; χίν. 12. [Ὼ 1], 13, ΧΙΥ, 
12 ἰῦ ΔΡΡΘΩΓΒ ὑο Ὀ6 τπι504 ΟὨ]ΘΟΟΟΙΥ͂ 
ἴῸΥ “ἰμὸ [ἢ οὗ ΟΠ τ δῦ, ἃ8 ϑιῃοαϊοα 
ἴῃ ἃ δοηζοββίοη (᾿ 105 αὐ ογοα ιν ᾽) : 
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’ [ ΄“- 3 Α ἴω “-- 

πιστεύων ὃτι ᾿Ϊησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ: 

5. τίς ἐστιν δέ Β (Ἰαἰ) : τίς δέ ἐστιν δὲ (1) ΒΥΤ.Ὦ] ΤΩ : τίς ἐστιν Δ γρ. 

ἴη 11, το; ΧΙ, το, 1 15 6 βαθ]οούνο 
δρϊγῖῦ οὗὁἨ {ΠῸ ὑγὰο βοϊίογοῦ (( ἤο8 
αὐ ογοάϊθαγ  ΠΠΟΥΘ {0 ΒΘΏΒ6 15 
ἤχοὰ Ὀγ {πὸ οοηἰοχύ, “Οαν ἔα 18 
ὑπ αὐ πο 18 Βαμα ἀρ ἴῃ {110 
ΘοΟμἤοβϑίοι ὑπαὺ “0888 15. “6. ΟἸ νἰϑῦ, 
{1ὸ ὅοι οὗ αυα,᾽ 16 10 τοργοβοιίοα 
ὈΥ ὑπαῦ ογθθὶ υγὰβ ὑΠ6. νἱἹοίοΥὙ ΟΥΘΙ 
(Π6 ψυν] ἃ 8. ΟΠ υϑὺ ΠΠ|η 56} ἰηἴου- 
ῥτγοίοα 1τὖῦ (Το ΧΥἹ, 33). ΤῸ μιο]ά ὑπαῦ 
(αὐ, ὅο οὐὔον ᾿ηὔο ὑπὸ τηϑαμΐπο ἀπά 
ὑΠ0 ΡΟΜῸΥ οὗἨ ὑῃαῦ οοπαιοϑῦ {Πγοιρ]ι 
δρΡΡραγοηῦ ἰαϊϊαγο, 15 0 Βῃαγο ἴῃ 18 
ὑγίαθρ}. ΟἿ [ἈΠ 18. ποῦ ΙΠΘΤΌΟΪΥ 
γἱούονίοιϑ: Ὁ 8. ὑπὸ ομ οί ποηὺ οἵ 
ἰδι6 »͵ἱοίον ἡ τρ]υΐο, οδογσαηιο ἐμ 6 ρον, 
Τ. 15. 0Π6 φοτὶϑὺ (ἡ νικήσασα, σία οἴν- 
οἱἐ Υ., ἱπαάἀοσυαίο! Υ) γοροίγοβ 108. [Ὁ}} 
ἴογοο, Τ|ο νἱούονυ οὗ (Ἰιγῖϑῦ νγὰβ ρα η- 
Οα ὩΡΟῚ ἃ ΠΆΡΟΝ ΠΟΙ, θυ 10 ν᾽ᾺΒ 
ψ ΟἹ] -νϊὰ 6 ἴῃ 105 οἴοοίβ. Οὐπρ. [61]. 
αὐ δγη. το. 

5. τίς ἐστιν...} Δ Ἰοιρὶῃ ὑπὸ απο8- 
ὑΐϊοη ὈΘΟΟΠΟΒ. Αἰγοοῦ Υ Ῥουβοπα. δύ 
Φοἢ ἢ ΡΡΘαΪΒ ἰο ὑπὸ Θχροσίθποο οὗ 
ὑπο80 ψΠομὶ ὸ ΔΔάγΌΒβοβ. 1110 5010 
ῬΟ]ΠΟνον (ὁ νικῶν) ὑα]τοβ 6 Ρ]λοο οἵ 
{1|ὸ αὐπύγαοῦ οἰοηγχοηῦ (τὸ γεγεννημένον), 
ἃ οὗ ὑῃ ἀρβοϊαΐο ἴογοο (ἡ πίστις). 
1}ιὸ νἱοίουυ οὗ {1Π|ι Τ)ν πο ῬΥ ΠΟΙ} 10 18, 
8. ἢ ὑὐἱα!  ΠΠΟΪΥ ΟἸα1 8, ΔΟύΠΆΠΥ 
ΤΟΔΙΝοα ἴῃ ὑπ Υἱούουυ οὗἨ ὑἰὸ Ο}}ν}5- 
(ἴδῃ. 

τίς...εἰ μή... ΟὈΠΡΑΙῸ 1ϊ. 25. ΤΠ 
ῬΟΥΒΟΠΔΪ ΥἹΟΙΟΙῪ 8. γοραγοὶ ἴῃ [08 
ΘΟΥΪῈ6 (ὁ νικῶν), 8. ὑ0 ΤΟΡΓΟΒΟ ΓΟ 
Υἱούονυυ γὰ8 τοσαγἀοα ἴῃ 105 οΘΟπιμ]οὔϊοῃ 
(ἡ ν. ἡ νικήσασα). 

ὅτι Ἶ. ἐστὶν ὁ υἱ. τοῦ θ.1] ΟὈΙΏΡ. Ὁ. 1. 
ΒΥ ὑΐπθ πβ8ὸ οὗ {Π|| {{{10 “ὑοὸ ὥἥοῃ οὗ 
αυά᾽’ ἱπ σοῃποχίοηῃ τὶ ὑπὸ πῃ 
ΠΆΙ0, εὔόθι8, ὑΠ0. Δ 01 6518. ἱπγοϊνοά 
ἴῃ ὑπὸ (10 18 ΘΧ ΡΥ οσΒοα 1ῃ {110 Βαγρ- 
οϑί ἴογσια. ΤΉ ΟΓΟ ἰβ ἃ Β.ΠἾΥ Ῥαβδαρθ 
ἤγοια “ὑπο ΟἸγῖϑυ᾿ ἰοὸ “06 ὅθι ἢ ἴῃ ἸΪ, 
22 [ἢ 

2. 716 Ὠὲοίηο Πίξη685 (ν. 6---12) 

ΤΊΙ0 νυἱούουυ οὗ 1 αὶ ἢ ἢᾶ5 Ὀθθὴ 
Β]ιονσῃ ὑ0 116 πῃ ὑἢ6 ΘΟμ οϑϑίοη οὗἉἨ “0811 
ἃ {6 ὅοῃ οἵ ἀοα, δ «οἱὴ ΠΟῪ β΄ΌΘΒ 
οὐ ὧο πηίοϊὰ ὑπὸ οἰανμοίον (6---8), 
ἃ ἃ {πὸ ΟἸΘΟ ΘΠΘ55. (0---12), οὗὨ {Π6 
ΥΪηο 85. ΟΥ̓ ΜΠ οἷν {Π|8. ΟΟΠΙ͂ΟΒΒΙΟῺ 18 
δυδία!ποα ἀηἃ {50 }Π 06, 
6-- ὃ, Τῇ οΠαγαούου οὗἉ {(Π6 τὰ ΠΟ Η8 

ἴο τὸ βαδβίδμῃοο οὗ ὑπὸ ΟἸ]ιγ βυϊαῃ 
Τα ἰβ Ἰαϊά οροῖὶ ὉΥ ἃ ουμβί ἀογαὐίοι 
οὗ {1τὸ Ἰ]βθου οι! υνθηοβ5. ν]ο ἢ 15. οἵ 
ἴογοα ἴο το ἴῃ ὑπο 1 οἵ ΟἸ τ ἰδῦ, ἀμα 
ἴῃ ὑπ ᾿πἶῸ οὗ Τὸ ΟἸασο οι (6 α, ὁ); 
οἵ ὑπὸ 1) νῖμο ὈΡΙ ΠΟΙ 01]0 οἱἠἨἠ ἁ σι ῚἹΓΠ688 
(6 4); πὰ οὗ πὸ ρουύβοηα! ὙΥ] 06 5808 

(7, 8). 
6. Ἴ1ιὸ ὑνὸ ρεγίβ οὗ {Ππὸ Ἰβύονιοα] 

ΜΠ] ΙΟΩ5. ὕο ΟἸιγϑὺ ἃ᾽Ὸ αἰβυϊρι δ οά 
ὉΥ ὑπὸ Αἰϊογομὺ ἴον. 1 ἢ {Π0 
ΘΟΙΏΙΠΟῚ Οὐὐνγαγ ἩΥ ΠΏ ΌΟΪΝ ἃγῸ τπιϑ6 1ὴ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΙρ' οἰαιβοα, [10 οι 6. “ὧν 
αὐοΐον απιαὶ ὑυϊοοι,, νὰ ἀρὰμι “πο τη 
ἐμιὸ τεαΐογ" οπἶμ, ὃω ἐμ ἐδ ἐταΐθγ" πα 
ἐμ 6 ὑϊοοί. 
οὗτος...} Τὴο ῥγόποιπ σὍΟΒ Ὀδος (0 

ὑπὸ ϑδιιθυήοοῦ οὗἠἨἠ Ἀ{1Π|0 ἰαδὺ βοηῃύθῃοο, 
«. Τὶς “ Φοβαβ,, νΠ0 Πιὰ5. θθο. ἈΠ δα 
ἰο Ὀὸ “πο δοῃ οἵ αυά, δ 316. ἐμαὶ 
οαῃιο.... ΤΠ6 σομροῦμε {0 16 ἂὐ {ΠιῸ 
ομα οἵ {Π| οἰαῖι80, «“7}0βώ 5. (ἡ) 185., Θν- 
ῬΒαΒῖβο8. ὑμο ὑγαθ Μ οἷν ἰα οβίαν- 
ἸΙβιιοὰ ὈΥ 110 ὨηΟΥ ΟΥ̓ {Π0 ὁ ΘΟ Πρ ἢ 
οἵ “Φοσιβ᾽: " 7})ὲ}5 ἐν. 716 ἰχωΐ σαηλ6..." 
4 ψ]οβὸ ΠΙνθ. ΟΠ] 15 ΟΧΡΓΟΒΒΟα 
Υ {τὸ {1}1} πᾶμο ΜΠ] Ηὸ ΠΟΔΓΒ, 
ΟΥ̓́Θ ε75:8 ΟἸι)" 5. 

ὁ ἐλθών...1 116 ἐλμαΐ φαηῖθ... Τ]ιΟ 
τοῦ 8. αϑοα 1}} ἃ ΟΘαΓ χοΐουθμοο 0 
ἀπο ἐσ ο 10] 5650 οὔ" ἢ6 ὑμαῦ σομχού᾿ 
(ὁ ἐρχόμενος Μαύύ. χὶ, 3; ἴμαϊκοὸ Υ]]. 
19 δ; ΘΟ}. Φοἷμι 1. 15, 27; Υἱ. 14; 
χὶ. 27; Χὶϊ. 13; 860. 480 Ψο]η 1. 30 ; 
χ. 8). ΤΊναΒβ “Ηο {ππαὺ οὐηθ᾽ 18 οαυϊνᾶ- 
Ἰοὺ ἰο “110 ὑμαῦ [ὉἸΒ|]οὰ ὑπὸ ῥχὸ- 
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6 καὶ αἵματος ἢ νῷ 507 νῃ: τ καὶ πνεύματος ἔξ (140) πὴ6 {Π|6 5 γ.Ὠ] (οἴου 
Βα Βυ αὐθ πν. [ῸΣ αἵμ. δ 4180 τὰ καὶ πν. καὶ αἵμ.). 
Ἴς ὁ Χς δ᾽ 5.1.1. 866 ΑἀαΙ ἴοπΆ] Νοίδ. 

Τηΐἶβο6 5 ἰο ὑπο Γ ΠΟΥ, ἃ8. ὑῃ6 αν] ΟΟΥ 
βοηῦ πὶ αοα. ΟὐἸΡ. 1]. τ ποῖίο, 

δι᾿ ὕδατος καὶ αἵματος ] 06)" αχιαη, Θὲ 
ϑαησμίποην ., ὃψ (ἐμ γοι ἢ) ραίοῦ" 
απ διοοά. Ἴο βοιβὸ οὗ “6 ἐδμαΐ 
σαηιθ,, Μ ϊοῖ ἀἸΒΌΪ ΠΟΙΟΥ͂ Ῥοϊηῦβ 0 ἃ 
Ραϑὺ ἰϑύοτίς ἰχοῦ, ἀοϊογιοϑ ὑπιδῦ 
{Π|080 ΤΟ ΓΒ. 4150 πιιϑῦ ΠαγΘ ὦ ἰβίονίο 
τηθαπίην, Πα τοίου (0 ἀοβηϊίο ον 
οπαγμοίουβύϊο οὐ {16 τη πη 6 0 ἴῃ Μ 110} 
ὑμο Τιοτὰ ]8|1οὐ 1118 οἴοο πἼΡΟΩ 
οαγῃ. “6 οὐπιο--- [ὁ 5. ΒΠΟΝῚ 
ἴο Ῥὸ ὑπὸ ΟἸ ιν ῖϑῦ---ὈΥ τναῦον δηα Ὀ]οοά. 
“Υαΐον ἡ πὰ “]ουά  σοπύγ θύρα ἴῃ 
ΒΟΠΟ ΨΆΥ ὕο ΤΌνΟΣΙ {Π|60 παύαχο ἃ 
{π|0 ΒΘ πὐ οὗ 1113 νΌΥΚ. 

ΤΊ οΥο οἂπ ΡῸ πὸ ἀοιυΐ ὑπαὺ {ΠὴῸ 
Τοῦ ἀρὸῖ Πὸ ΟὝΟΒ8. Βα 15Π05. {Π0Ὸ 
οοῃοορύϊΐοη οὗ “σομλῖηρ ΟΣ Ὀ]οοά.; 
ΒΥ 50 ἀγίῃρ ὑπὸ Τοσὰ ᾿ 40 Κηονῃ 
1118 νοῦ ἂ8. Τὐοἀσοιιοῦ ; ἀπεὶ ορμρομποά 
πο Τοππίαϊπ οἵ ΗΪ51ηὸ ὅο θη, ΟὐΠΙ0. 
Λάαϊίοπα! Νοῦο οἢ 1. 7. 

Τ|10 ᾿σοιαΐησ' ὈΥ αύον, ἡ ὙΠ] Οἢ παΐα- 
ΤΆΤ σοΥγ ΒΡοΙἦβ ἴο {118 πὰ} αοὺ οἵ 
ΒΡ Π60, ἷν ἰοὺ Βαρίϊδϑια, ΜΠΟΓΟΌΥ 
{πῸ Πογ ἀοοϊαγοά ΠΠ|5Ξ ῬΓΡΟΙΟ “ἐὺ 
γι αἰ γἱμμοοιμδηθ85᾽ (Μαύ, 1]. 
15). ΤΊιο παύουν, Ὁ. ΟΠ 1505 νοι α ΓῪ 
δοσορίαμοο οἵ {1π|ὸ [λυ] 50᾽5. ΠΗ] ΒΕΤΥ, 
Ὀοοαῖηο πὸ πηοῶϑ ὑπ αρἢ οὶ {110 
ινῖηθ ῬαΓΡοΟΒΘ μὰ8 [0]8]1οὦ (ΜαΡυ, Μ1]. 
17). Το Βαρὺ ννὰ8 βοηῦ θα ρ ΟΖ’ 
ἴῃ παῦον ὑπαῦ ΟἸινῖϑῦ σὺ ὈῸ τηλ(10 
τηδηϊοθῦ (Τόμη 1. 31). νοῃ Τὰ {Π|Ὸ 
οᾶ80 οὗ ὑπὸ ποτὰ λα ρὑϊδηι 15 Βῃοντῃ [0 
πᾶνο Ὀδδη ὑπο οχύογῃα] οοπα!ὑΐοι οἵ 
{π0 “ ἀοβοθηῦ πὶ Ὡθ]αϊηρ' οὗ {Ππ|Ὸ ΠΟΙ͂Υ͂ 
ἥρίγῦ (σοι 1. 33 (); μὰ ὈΥ͂ ΠῚ8 
Βαρυίσι ΟἸιγῖδῦ [Ὁ] Π|16α ἴῸγ {110 [π|- 
ἸΔΔ ΗΟ ψ]ἶ ἢ ὁ ἴοοὶς ἰο ἨΪΠ]Β0] ἢ, 
ὑποπρὶι ποὺ ἴον Η 56] Ὁ, ὑ6 οομπά ὑΐοι 
οὗ του ΘΓ []0}. 

Βαϊ ψὸ οὐπποῦ βίου αὖ ὑΠ|ὸ τοῖρυ- 
οὔοθ ἴο {ΐθ οατάϊπαὶϊ ουθηΐβ ἴῃὰ {6 
ΤΠμογαὰβ 11 ποτοῦ ΠῸ “σα ὮΥ 

Ἰς Χς ΝΑΙ: Χο Ἴς {86; 

ναῦον δη ὈΪοο ̓ 'ῃ {Π6 ΔΙ] ΑἸ πιοηξ οὗ 
ΠΙῚ5 ἰϑύονο τνοῦκ. ὙΥΠΗΪΟ 110 παρ 
ἜΡΟΝ ὑΠ|ὸ τόθ, ἀοὶ ἴὰ τοραγὰ ἰὸ 
ἸῃοΥγίαὶ 116, θας 5{Π| ᾿ἰνίην (800 Φ0Πὴ 
ΧΙΧ, 34 ποίο), 0 σὰπιὸ ἀραΐῃ “ὉΥ 
ὙΡΓΟΥ ἃηὰ Ὀ]οοά. πὸ ἴϑϑὰθ οἵ 

“ Β]οοα ἃ ναοῦ" οὶ ΠΠΒ 546 

ΟΥΙΔΟΙΟΙΥ ἐπ ἀἰραίοὶ {Ππῶὺ ΗΘ Πιοποο- 
Τογῦ]ι θοσλμ)ο Ὁ ἤϊθ {Π0 βοιχοο οὗ 
ὈΙΟΑΒΙ Πρ ΒΥΠΙ 0] Βιὶ Ὁ ὑπΠῸ ὑννοίυϊά 
βίγοα), πὰ το] 5οὸ1 ἰῺ 5 οὐ 
δ ΠΠῸ ὈΥ Ἰδαρυϑην δ Π)οαθ 
ὌΡΟΣ ὑπῸ ὕτοββ. ΤΠΠ|Ὸ ὁπὸ ]ιἰβίοσὶς 
ΘΟΠἰηρ᾽ [15 ΒΠΟ γῇ ἰο θῸ {Ππ᾿ Ὸ Τοιμάι- 
010} οὗ ἂν ΘΟΠ ΕΟ] ΠΠΟἿ18 ΒΡ ̓  Εἰ δπᾺ} οομΐησ; 
ἃ δύ «{01}}} ΒΥ ἴηι 0118. {110 80] οὐ 
οὗἨ 0ΠπῸ Οὐαοἷα] ὑοδυ ΠΟΥ νν 16} ᾿ὸ Πα 
ἴο σἷνο (ΦΌ  χὶχ. 35). 

ΤῚ18 ὁχοορύϊοπαϊ πούο οὗἩἨ ὑπὸ ἔνλη- 
πο δῦ Β6ΟΠ8 0 Ρ]Δ66 {110 ΓΟΪΌΤΟΠΟΟ 
ΠΟΥ ὧο {10 ΑἸρη  Ποληῦ Ππιοὺ γοσον οὐ 
1} {1ιὸ (ἀοαΡ0] θογομ αολύίο. Τ]|1Ὸ 
ΤΟΛΔΟΥΒ ΟὗὨ ὸ ΕρΊΒ010 σου] ποῦ 
θῸ [ἈΠ ΠᾺΡ τν 1011 {1Π|Ὸὸὺ Τποϊἰοηῦ οἰὑ ΠΟ 
ἴσο ὕπο ΟΥ̓] οὐ ἴοι (πὸ νυϊΐοῃ 
Το ἢ ηρ᾽ Οὗ {Π|6 ΔΌΟΒΟΟ ; ἃ φΟμ ποῖοι 
οἵ ὑπὸ βίγοιϑ ψ ἢ] 6}. 116 Ἰα1 προρ ἰὐ, 
8.8. {110 ΟΟΠ ΠΡ ὐ]0Ι) ΟΥ̓ ΟἸ νυ ἰϑύϊιι (ἈΠ, 
{ΠΟΥ ΘΟ] ἃ πού [1] ὕο γος 8}} 10 ΠΙΟΥΟ, 
ομρᾶγο βοίο; Νὸς τοὐῤοονήίπηι 

αποὰ 1 ἤ06 αΘ ιΟ ΒΡ 115. οὔ ἄχτι 
ὑοϑυϊηγομΐτ) 11 ἀοἀογπηῦ αιοὰ 40 
Ἰαΐογο πηου δ] νινδοιίοῦ ΟἸΠχογαμῃΐ, 
σαοα οὐαῦ σΟμ ἐγ ΔΕ } ΘΟΡΡΟΥΊΠῚ 
πο ὑπογα), αἰχαο 00 11 ΔΥΟΙ͂Ν 
αρύππι οὐ ἰοδυπηοηο νον αὐα [10 
σου ρτηπηι, γ 1 0]Π]1οοὐ ᾿πμϑ πτλ ἢ}. ἀτιῖι, οὗ 

ἰρϑαιλ [0111 ΟΟΥΡῸΒ 6] 118 Ροσῦ 
πιονΐοηϊ οαϑοῦ νἱούπτηι τοβιβοϊ αὐπηι 

ἴῃ σίου ὗ ᾿ρϑὰ Ὠ10.8 11π|85 Π0}} 15 Υἱὔμηὶ 
ἀοπαγού. 

ϑ ἢ δῇ οχίθηβίοη οὗ {Π|Ὸ ᾿ο Ϊηρ’ 
οἵ “ ψαΐοῦ ἃπα Ὀ]ΟΟ ̓  ἈΡΙΘΔΥΒ ὕο 6 
ἱπη 0104 ἴπ ὑπο ψογβ ὑπαῦὺ (Ό]]ὸν : 
ηοΐ ἴῃ {δ τοαίον' ογίῃ, διέ ἴῃ, ἐδ6 
«οαἰο)" απ ἴηι ἐδ ὑϊἱοοώ, ἰοϊοννοά ὈΥῪ 
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Χριστός" οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ 

μόνον : μόνῳ Β. 

ὑπὸ τοϊογοποα [0 ὑΠ|ὸῸὸ2 ργδϑθηῦ ΜΠ ΌΠΟΒΒ 
οὗ πὸ ρινιθ, ΤΘ οὔδηρο οὗἨ {10 
Ῥτοροβιίου, ὑμ0 ἀ80 οὗ ὑμθ ἃγίϊοθ, 
ἀπὰ {Π|6 βύγοββ αἱ ἃ οὐ δούιαὶ] οχρουῦῖ- 
6π00, 5π0νν ὑΠαὺ Μύ “011 15 Βροικίηρ οὗ 
ἃ οοπὐϊηθαύίοι οὗ ὑπ ἤγβϑὺ οομ 
ὉΠΟΥ͂ 5010 ΠΟῪ Ὀπὺ ΔηΔΙοσΟῦβ ΤΌΤ. 
Τατίου ᾿ὐ 15 ὅο ὍὈ6. ποὐύϊορά ὑπμαῦὺ ᾿μαῦ 
ΜᾺΒ ὈΟΙΌΓΘ ΒρΟΘ. οὗ ἴῃ 18. ὉΠΙγ 
(δι᾽ ὑ. καὶ αἴ.} ἴθ. ΠΟῪ ΒΡΟΚΘη οὗὨ ἴπὶ 108 
Βοραγαύο ραγίβ (ἐν τῷ ὕ. καὶ ἐν τῷ 
αἵμ.).. Τμο Πτθὺ ῥγοοῖῦ οἵ ὑπΠῸ Μοββία}- 
ΒΠ 0 ΟΥ̓ Φοβ Ὁ ἴῃ 118. ὁοΟΠλ ]οὗο 
ηἰϑίονίοαὶ Γα] ] οὐ οὗἩ ΜοΟΒ818}}}8  οΥΪΚ 
μοῦ [Ὁ ἃ1} πὰ υνϊησίαρ Ῥαν Πο 0 
πᾷ βαἸνλ!!οη : ὑπαῦ ργο 15 οοηὐϊποα 
ἴῃ ὑπὸ ὀχρουίομοθ οὗ ἔὸ ΟἸαγοῖλ ἸῈ 
15 ὑνψο βοραγαῦο ρα γίβ. 

Τμϊ8 ψὸ 8δἃ᾽1Ὸ ἰοὶ (0 {0 [68 
οἷ ἀπάου]ο ὑπὸ ὑνχο ΒΔΟΓΘὗη, 
«πὰ ψ ἢ οἢ τὸ Ὀτοαῦρ]ί Βολο [0 5 ἴῃ 
πὰ πνοσρῖν ὉΠοὴλ: ὑ}ιὸ 1ἸάοαΒ Μ Π1Ο]ὶ 
ἴῃ {μοῖν τηοϑὺ σΟΠΟΥΑΙ ότι ἃγτῸ [αἰὰ 
ρου ἰπ Φοϊη 111.) γἱ. Τῦ 18. {προ} 
ΟἸεῖϑυ 5" σομηΐηρ ΟΥ σαῦροι ἃπ ἃ Ὀ]οοί, 
πᾷ 1118 Ὁ ἐμπγουρσὶι Προαΐὶι, ὑΠαὺ {10 
ΗΠ 0 οὗ ὕΐο δὅριειῦ ἀπά {Π|ὸ ΟἸΘ ΙΒ δ᾽ 
ἀηα βιρροῦῦ οὗ οὐὐ ηδη 110 1ῃ ἃ}} 
15 ΤΠΪΠΟ55. ἈΓῸ βϑαγοά. ΤΊ|Θ πούιαὶ 
ΟΧΡΟΥίομοο. οὗ ὑΠπ|080. Ὀ]ΟΒΑΙ Πρ 5. 15. {Π|0 
θ᾽ ν᾿ πΠ6885 οὗ ὑπῸ ἤπαγο] ο ΠῚ}. 

Βοάο, ῬγΟΡΔΌΙΥ ΤΠ] Αἰἱρτβ- 
{{ππὸ, νηοθο ΟὈΠΙΠΟΠΟΔΥΥ͂ 15. ποῦ 6Χχ- 
ὑδηῦ, Αἰθου Ὁ. 3. 0011 ΘΟΒΪΠ65. {110 
Ἰυϊδύον!ο ινᾷ βδογδηῃγοιίαὶ ΤΟΪΟΥΌΠΟΘΒ: 
Ομ κορὶξ ρθ1) αηπαλ, οἱ 8αγι γι) θΉι, 
δαιδηὶ νἱ ἀο] θοῦ Ἰαναου οὗ Βα ΡΠ Θ1ὶ 
Β180 ΠΆΒΒΙΟῺΪΒ : ΠΟΙ] 8011 ὈΔΡΪΖαν 
ῬγΓοΟρύον ποϑύγαπι ἈΌ]αΠ]ΟΠΘ ἢ αἸΘηλύτη 
οὐ, αὖ ΠΟὉ]5. αρυϊπιμἱ ΒΟΥ, ΘῺ 1) 
οοῃποοσογαγοῦ Ὧ)ὸ ὑγαἀογοῦ, γθύαηι Θὐϊλ 
ΒΑΡ. 6 βαθπι ἀθα ῦ ῬΥῸ ὨΟΌΪΒ, βιὰ 
ΠΟΘ Ῥαβθίοηο ΤΘαἰ 6 Ώ8, ΘᾺ}. ΒΔΟΙα- 
τιϑηὐἶβ ΒΘΙΏΡΟΥ τοίοου πα γα δα 
Βα ϊαὐθη}. 

διά...ἐν...1 ΤῊ ἰβύογίο ΜΊββίοῃ οὗ 
Ομεϊε---ἰἢθ ρ]οᾶρο οὗ Ηἰβ. Ῥγοβθποο--- 
σπὰϑ οΒίλ Ὁ] βιοα “ὁ ὑγουρὶι ἡ 80 οδ- 

αἴηαὶ ονυοηΐβ οἵ Πὶ8 Μιηϊδίσυ. Τίιθ 
ΔὈΙαΐηρ; ὕγόβοηοο οὗ ΟΠ γϑύ---ἰἢθ ἰββϑι1θ 
οὗ ΠΠ18 Μ|Ίββίοῃ--ἰθ γϑα βθα “1η᾽ {μα 
ΠΟ 15 ΔρΡροϊηὐθα ἰο ρογροίπαϊθ 
{16 ρον οὗ ΗΒ ψγοῦκ. 7116 0Π6 
ῬΓΘΡΟΒ θη ΠΡ Κ8. ὅΠ60 Πιοδη8 ὈΥ͂ 
0 ἢ). ΟΠ γ]ϑυ 5 ΟΙἿΟΟ ννὰβϑ χϑυθα]οά: 
{πὸ οὐδοῦ ὑπ0 ΒΡθοσο ἴῃ νοι ΠῸ 
ΘΟΙ ]η08 ὑο ΟΧΟΓΙΟΙΒΟ 16. 

δι ὕδατος καὶ αἷμ.) ΤΟ ΟΥ̓ΔΟΥ ἰ8 
ΒΙσ ΠΟΥ ΘΠδησΟ ἢ ἴγομιλ ὑπαῦ ἰπ 
ὑπὸ (ἀοϑροὶ (φἑοο «μι «6α!67)). ΤΊ] 
ΟΥΟΥ ἴῃ {Π0 (ἀΟΒΡ0] ἰβ (560 (0 ΒΡΘα) 
{10 οὐᾶθυ οἵ ἔϊὸ 1 νῖπο οἰ : ὑπ6 [Ὁ]] 
ῬονΟΥ οὗ ᾿απιὰῃ ΠΠ{0 ὁοι 05 γβῦ: {παῖ 
ἶἴη {πΠ0 Ἰϑβύ]ο ἴν ὑπὸ ογᾶον οὗ {116 
᾿ὰ 8) ΔΡΡΙΓΟΡαὔϊοι οὗ {Π|Ὸ σ δ. 

1116 ΒΥ} 0] 1881 οἵ “ Ὀ]οοα ̓  ἃ8 Τ6- 
ῬΙΟΒΟΙ δ ηρ {Π|6 πού} Ππμλη [{{ 0 
Βρου ΠΟ ἃ 50. πὰ 10 ἀν }] 8010 [ῸΓ 
ΟἴΠοΥβ, 8. βοὴ νον ἰοποϊιοά 
ἀΡοη. [Ιἢ οὐ γαβὺ 101} {Π||5, Κ πάθον ἢ 
ΤΟΡΓΟΒο ΒΒ {Π6 ῬΟΜῸΙ οὗ {Π|ὸ βρί γα] 
Π|6 : Φ08}ὴ) 111. σι; ἴν. 14; Υ]1, 38 (Ζ66]". 
Χὶν. δ). ὐομρ. ΔΡοο, χχί. 6; χχίΐ. 1,17. 

οὐκ ἐν τῷ ὕδ. μ.}] ποῖ ἐπι ἐδ)6 τεαξρ)" 
ογιἶψ. ΤἼ|6 του θη. 18. ῬγΟ ΔΙ ἰὼ 
50} ὑΟΔΟΠΟΥΒ ἃ8. ΤΓΟΏΌΘῸΞ ΠΠΘΏΦΙΟΤΒ 
((. 26, 1): [ον ἀοουλυ} γροϑί 
ὈΔΡΟδι 1} ἀΟΒΟΟ 5501} Ομ) ([088}}} 
ἃὉ θὰ ΡΠ ρα αῦο ἀατῦ οϑῦ ΒΈΌΡΟΙ 
οἴηηΐω ΟἸ δύ ἤσασαν, ΘΟ] 08 ; οὗ 
ὕπο ΔΙ ΠΟΙ 550. πο  ] }) ΠΔΌΓΘΩΙ 
οὐ νἱγυπίον μογίθοϊβκθο: ἰὼ ἤπο δαΐοι 
ΤΟΥΟΪ 580 ᾿ζουαμ ΟΥἰϑύπη ἀο 688 οἱ 
Φοϑαηι ῬΆΒΒΊΠ) ὐπὸ Οὔ ΥὙΟΒΌΥΥΟΧΊΙΒΒΟ ; 
ΟἸιν δύαι διιῦθιμ. 1} 035] 1] ΘΟ. Ρ6ΓΒ6- 
γΘΥΏ580, ΟΧΙΒ[Ο ΘΟ ἢ) ΒΡ] ]Οη. [ἢ 
Β01}6 ΤΌΤ) ΟΥ' Οὗ ἢ βὴο κἰμα οὗ 
ΟΥΥΟΥ 5. ΑἸ να 5. γορολίϊηρ' το}. ΤΠ|ιῸ 
ΒΡ γῦθα! 116 15 οχα! θα ᾿ηὔο δ ἀπάτα 
ΒΑΡΓΟΙΏΔΟΥ, ἴο {6 πορ]οοῦ οὗ {6 τὸ- 
ἀοιηρῦϊοι οἵ ὕπο ΘαΥΌΏ]ΪΥ 110, 

ΕῸΥ {Π18 γθᾶβοιῃ ϑὺ «011 ΒΆΥΒ. οὐκ 
ἐν τῷ ὑδ. μόνον, ἃπα] ποὺ οὐ δι᾽ ὑδ. μόνον. 
Η68 σοπίγα οὐδ ἃ [180 Υἱοῦν οὗἩ ΟγΙβύ᾽ 8 
ΔΌΙΑΙηρ τοῦῖς δπα ποῦ ΟὨ]Υ 8 ἴμ156 
ΥἹΟΥ͂ οἵ Ὁ ν β 5 Ῥογβοι ἴῃ Η 561 Ὁ, 
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εν Τῶω αἰματι" Καὶ ΤῸ σνευμα ΕΟσΤιν ΤῸ μαρτυρουν, ΟΤΙ ΤΟ 

ἄΔΧἍΜΨΡ 2 ε 5. ἢ πνεῦμα ἐστιν ἡ ἀληθεια. ε -- 3 

ἴδτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυ- 

αἵματι δ᾿ νῷ τὴθ {ῃ0 ΑΥ̓ΤΤ: πνεύματι ἃ (βοὴ δᾷἄ πνεύματι, οὐδοῦ χολᾷ αἵματι 

οὐἰπνεύματι). 
ἡ τρεῖς : οἱ τρεῖς ὃδ. 

καὶ τὸ πν....] αι ἐπ ϑδρέγὶί... Τὴ 
1Π|ὸ ον 5. τ ]Οἢ Ἰ ] Οα]ΔύΘΙΥ ΡΥ ο 
δὺ Φοθη πὰ Ἰπαϊοαίθα ἃ ργοβοιῦ δούϊοῃ 
οὗ ΟἸινῖϑύ. Ηὺ ΠΟΝ 5]. 0.78 ΠΟῪ {Π|Ὸ 
Το ΠΥ οὗὨ ὑπαῦὺ ἀοίΐοιι 185. οδὐμ Ὀ]18]1164.. 
ΤῊ6 δρὲριί---ἰιο Ἰλνίηο Κρ νι --- 9 
ἐλαΐ τὐὐίοίν «ρὶἐποβϑοίμ, ποῦ “ΜΉ 
ἰποϑβοα ̓  (3 « ὁ]. 6), οὐ “ ψ ΐο]χ Ἰιδῦ]ι 
νυ οϑθο ἡ (5. 9). 1Π|9 ὑθβυϊ ΠἸΟΙΥ 15 
δίνοι ΠΟΥ πα τπηϊηξογειρίοα!γ. δαςῃ 
εὙΥΌΠΟΗΒ᾽᾽ 15 ὕΠ0 ῬοΟΟΌ Υ Οἷοο οἵ {10 
ρΙεὺ (Το χὶν. 26,0 χν. 26; χνὶ. 
ὃ 6. ΒΥ. {1Π15 10 15. ὑπὰῦ ἸὩΟ ΔΙῸ 
ΘΏΔ]0 4 (ο γμΐογοθ θϑηοῦ] {Π0 οχ- 
ἴορηὰ} ἈΠ] Θποιμο ἃπὰ ὑπΠ6 δχίορηα 
ΤΙο8 ἤο {Π|01 ἸΠΠΟΥΙμοϑῦ ΤΠ ΘΔΉΪῊΡ,. 
ΝΟΙΙπσ ἰᾳ Βα 1 οὗ [Π0 βαϊθβύαμοο οὗ 
ἴΠ6 νι λθιθθα. οὐ οἵ ὕποβοὸ ὑοὸ ψ οι 1 15 
σίνοι. ΤΠ ο80 ἀούμ!]ς. ἀγὸ ἱποϊαο( 1 
0Π6 1άοα, οἵ ὑπ ρινηυ 5 νιον. Ηὸ 
ΒΡΟΘΩΚΒ οἵ ὠ)ίνίηο τα; ἁὰ 1{Ὸ 
ΕΡΘΔΚΒ ἰο ὑἰιὸ 8018 οἵἉ 6] ΠΘΥΟΥΒ, 
715 ὑΠπογὸ ἴθ, ἃ5. Ὑ1ΠΠ 6. βοῦῃ, ἃ 

βγη ΡΆΤΆ ΠΟΙ Ὀούννοο {πὸ 
οἴοθ οἵ Οπνῖϑῦ ἀπά ὑΠ0 οἴἶϊοο οὗὨ {110 
ρΙΓῦ. «2069 15. 116 {παΐ σαηϊο, ΟἾΟΟ 
ἴον ἃ}1 {ΠΠ]]Π1ρ ὑΠ|0 ΜοΒΒ1 4} νον Κ ; 
πὰ ἐλ ,),ὲ»ὶξ 6 ἰᾳαΐ τολίσί ἐὐἰ 68- 
δον, ΘΥΟΡ ἈΡΡΪ νη δηα ᾿μὐογ ΡΥ θ᾽ 
1115 Μ|ιβϑίοη ἃηὰ 1118 οΊ ΓΗ. 

ὅτι τὸ πνεῦμα... φπομίαην (ψιοα)ρΡ 
Ολιγισέ Υ., δοσα8ο ἐΐο δρὲγι... ΤῈΟ 
οὐη)αμπούίου (τι) πὰ 8 θόδη ἰὐουργοοά 
Ὀοΐῇ ἃ8 οἰνίησ ὑπ Βιυθδίδῃοο (ἐμ αι), 
δηα δ5 ρί νι {ἢ 0 γΘΆ501). (σα 80) οἵἉ 
{πΠ6 ὑδβυϊ οΥ. 1116 ΓΟ ΓΘ Ι ὑΓ ΒΒ] Δ 0 ἢ 
σἴνοβ πὸ ἰοϊογ 0. 5686 ἸΠΠ]658. {Π|0 
Πιαύϊη γοδαϊηρ οἵ Ολγ δέ ἴον ἐδ ϑρὶγὶ 
ἰθ Δαορίοα, Βαῦ {ΠιῚ0 Βοῆβὸ {{π|8 σαϊποα 
15 Τογοίρῃ ἴο {80 οοῃηξοχύ. ὙΥ}}}16 {Πθη 
γγ79 ἰαῖκο ὑῃ6 ὑγδηβι αὐ ϑδοιῖι86 ἃ8 661- 
ΤΆ Ϊ]Υ Τρ, {116 πηθδηΐηρ' οὗἩ ὑ}1|0 γογὰ 
ἷᾳ ΔΙ ΟΣ ΠΟΓ6. 10 ὨΊΔΥ͂ ΠΊΟΔΗ: 
11ὸ ϑρὶγῦ ρῖνγοθ ὑΠ6 σὶΐηθδϑ (1) ὃ6- 

τὸ πνεῦμα : Χριστός νῃ. ῬΟΥΒΔΡΕ χΡῸ [ῸΥ ΒΡ5. (Νοῦ Αὐαῦτ, ἘᾺ16.). 
γ, 8 8.0 Αἀαϊο] Νοίθ. 

σαιι86 1 5. ΟΒΒΘηὐ}} γ ἡἰίοα ἴο Ἃ0 80: 
ΟΥ (2) δοοαῖιϑθ ὈΥ 18. οββθῃία] παύηχο 
10 15. εογιδί "αἰγμιο ἴοὸ ἀο 80. ΤΟΥ Β 
ὑπῸ ὁπ6 ἰἀθα μάβδοα ἰηὐο ὑπὸ οὐδοῦ, 80 
{Ππὖ 1ῦ 15 ποῦ ΠΟΘΟΒΒΔΥΥ 0 αἰδυ ηρι 8ἢ 
ὑπο 1 ΒΠΔΌ]γ. [Πὲ ὑπαὺ ΜΠ 0} 15. ]- 
ὙΠ, πα πα Οοο ΘΟ] ΠΟ] 46. 

τὸ πν. ἐστιν ἡ ἀλ.}] 7ιὸ δρίγίξ ἐξ ἐἢ.6 
Τγμίν. Φυθδῦ ἃἂ5. ΟΠ ν ϑῦ 15. ὑπὸ Ται} 
(οι χὶν. 6), 50 πὸ ρὶνιῦ βοηὺ ἴῃ 
ΟἸΥΒυ μι πο ἴα πὸ γα. 1] θῖν 
ὀμηποῦ δι τ λἸκὸ ἰζονν, ΔΒ. Ὡ1Ο1 ΟἿ 
θὰ {Ππ| τογνοϊαὐίοι, {πὸ ν] ον 15 

οἴου] ἀπ ἀρϑοϊαῦο ἴῃ οπαηρίηρ' ΡΠο- 
ΠΟΘ. Ταῦ ψ ]Π 0} 15 15. 1 σαο 
οὗἁἉ ὑΐο ρὶγῖῦ, ἴῃ γἱγύπο οἵ ΟἸιυ δῦ (Οὐ], 
1. 15 1 

1)οάο [8 ἃ Ὑἱϑογοιβ ἢοΐο ἡ {6 
Ταη τολά!ηρ (δ) δέν 5. ὁοξ ΤΟΥ {48}: 
ιυΐὰ οΥρΡῸ ἈΝ ρ᾿υἸὑπ|5. «6ϑπη} ΟΣ] 5. ΠῚ 
0550 νου αύολ ὑοδία! αν, ΠΡΟ 80. Ὑ01}1- 
ὑχύθῃ ΘΟρ ποι] ηεὖ, δ ρυϊδύν, 11} γνὸ- 
γἹδαύομ ρυ]οῦ, ΕἼΤ ι5. θο ἐγ. }}} νΟΣ]- 
ἰαὔΐομν ον) ΟΙ ἔχαῦ : ὑποραλῦ, ΙΒ] ΟΝ] 
ααϊ πὸ γα δηλ, οἶδ ΟΡ Δ0]- 
χιηί ; ρογοαῃῦ ἀο [ΟΥΤὰ ΤΟΙ ΏΟΥ 0. οὐ- 
ΤΠ} ΠΕ] Οα νὸ] Ἰ)οῖ1) γ 0] ΠΟΙ ΘΙ) 
Ο580 νουγη ἀοποσαηῦ. 

γ, ὃ. ὅτι τρεῖς εἰσίν...] 2 6δαν 86 
ἐλγ06 α7 ἐδοῃ ... ΤΊ5. ΟἸΔΠΒ 6. ἈΡΡΟΆΓΒ 
ἴ0 σἴνο ὑΠ|Ὸ Τθάβοι [Ὁ ὑπ} πιαϊῃ ῥτὸ- 
ῬοΒι 0 ἰὴ τ. κ, ὑπαῦ ὁ} 0818. ἰ5. {}}6 
ἥου οὗ (οἀ,᾽ ἃ ὑγα ἢ ὈΥἸΟΗ͂Υ οΧργοθβαιὶ 
Δηα Δ γιηοα ὈΥ ΠΠ18 1}}}} ΝΆΠ,ο, “«} 6818 
ΟἸιε ἰδὲ. Ὑὐμαῦ Ἰιὰ. 601 Βα [ἢ σ. Ὁ 
-πἰλῖϑ ἰθ ὲ}ὸ δας ὁαΉ}6- --ΠΥΟΡΆΥΟΒ 
ὕΠ0 ΜΆ [ΙῸΓ {ὸ βϑβογθοηῃ οὗ {15 
σΟΙΪθῖθ Ῥουβοηὰὶ ὑοβυ μον, 8ἃ46- 
απο Δοοογάϊηρ ἴἰο {ποὺ ᾿ππιὰῃ βἰαπά- 
αγὰ : 1)ουῦ, χῖχ, ας; σοΡ. Φοθη Ὑ]]]. 
17 ΗΕ ΤῊ βέγοα ἰαἰᾷ ὈΥ {116 ΟΥ̓ΔΘΡ 
ὌΡΟΙ “ἐπ γ᾿ ΟΠ] }] 5508 6}18 ὑπουρλ 
οὗ {πὸ [Ὡ]Π688. οὗ {Π|6 πα ον ΟὗὨ ὑῃ0 
ὙΠ 5508, δπα πὸ οοηϑοχποηῦ οθΥ- 
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ροῦντες, το πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ 
“" Θ 2 Δ ͵ ΄“- ’ 

τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 96 ἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων 

9 τῶν ἀνθρ.: 

ἰδίην οὗ ὑπΠαὺ τ μοι ὑπο γ ἁἥΐγ. ΤῊΘ 
[410}} ἰπ «0808 848 “ὑπ60 ΟΠ Υἰδύ, (1ὸ δοη 
οἵ ἀοα 'β ἐθαβοῆδ}]6 δοοογάϊπρ ἴο {}16 
ΟΥΙΝΔΥΎ ἰαννΒ οὗ Ὀο]ϊοΐ, 

10 Β60.15 ὕο ὈῸ 1058 παύαγα! ἴο τοραγὰ 
{}|6 οἶλιιθο ἃ8. ἃ σοηβηηαίίοη οὗ {πα 
ΜΓ. 810]. ἸΠ] ΘΙ ΔΙΟΙΥ ΡῬγΘΟΘαΘ, 
ΤᾺ στουμα οὗὨ ὑ᾿Ἰὸ Αρ1. 108. τ ΪΌΠΘΒΒ5. 18 
σίνϑῃ ΡΟ ΘΟΟΪΥ ἴῃ ὑῃ6 ἀφεϊαναὐϊοη οἵ 
Ηἰ8 Ναύιτο δὰ ΟΝΗΘΟ 45. “πὸ 
Τγυ 1. Ὑοὐ ἰὖ 18. ῬΟΒΒΙΌ]6 ὑπαῦ {0 
ὅτι ΤΩΔΥῪ ΒΙΠΡΙΥ͂ ΟΧΡΙαἷπ ὑπο δἀάϊ οι 
οὗ πὸ ριγῖῦ; “ θοβι 65 “6 δ αἴογ᾽ 
πὰ “{μ6 ]οοα ̓  ὑῃθγο 5. γοῦ ἁπούπον 
ὙἸΓΠΟ55.; δούαιι86 ἐζγοθ αγὸ ἐμὸν ἐλαΐ 
δσαν" τοὶ 645." 
τρεῖς.. οἱ μαρτυροῦντες Τὴ) ῬαΒΒΩΡῸ 

ἤγουν ὑῃ0 ὨΘαΟΡ τὸ μαρτυροῦν ἴο {}}0 
ΤΩΔΘΟΌ] 0 οἱ μαρτυροῦντες ἸΏΔΙἾΪ(5. {Π|0 
αἰ ογοιῦ ἀβροοῦ ἀπᾶονρ ψ] Ποῖ {10 
ὙΥΪΓΠΟΒ5. 18. ΠΟῪ ΤΟΡΆΓ(ἠΟΩ, ἃΞ5 ἃ Ρ0Ὶ- 
Βοὰ τυϊύμοθθ, ΤΊΉο ὑπϑῃ 5 0. 8 τη 46 
{σοῦ} {π6 ριῦ, νμῸ 15. τοραγα- 
οὐ θοὺδ 48 ἃ φόνου δηά ἃ8 ἃ ρο1- 
50η: ΘΟ. ΦΟΠΠ χὶν. 26; χν. 26, 
τὸ πνεῦμα...ὅ... ἐκεῖνος. «ποῦ ἃ5. {}0 
δ ρίγῦ 15. ἴθ 0 Ὀ6 ῬοΥβομὰ} ἰη {118 
ψοΥΪϊς νν10]} Π]6Ὶ, 80 4150 “{1|ὸ τναΐον" 
δὰ “ὑΠ6 Ιου ̓  βρολῖζ ῬΟΙΒΟΠΔΙΙΥ͂ 
ὑπγουρ} ὑΠΠ080 1ὰ θὰ ὑΠ|0 1} οΠοΔΟΥ 
18 γϑα ]βοα, 

οἱ μαρτ.Ἶ ΤΟ φαν οἾ 0], ὧἡ αἰβ01}- 
συϊδηθὰ ἤτοι {10 ποσὰ οἱ μάρτυρες 
(Δοῖβ ἱ. ὃ; 11,.32, ὅ6.), ΟΧΡΓΟΒΒΟ8. ὑΠ6 
αούυα] ἀΘ ΝΟΥ οὗ ὑπὸ ψ]ύηοαβ, δᾶ 
{8 ἃ8 ἃ ργΓθβθηῦ, ΘΟ 1 ΟἸ8, δοίη, 
ΤΊο νυ ἰὑΠΟ88 ΠΟΥῸ 18. ΘΟΠΒ] ἀογοα ΤΠ] 
4ϑ ὑἰ)0 ᾿ἰνὶηρ Ι 088. οὗ ὑὸ ΟΠ αΓοΙι 
θὰ ποὺ 85 {86 1} 5ῦου]οα] τ Π085. οὗ 
{6 (οϑροῖβ, ΤΙ γο ἧι ὈΘΙΊΘΥΟΓΒ {Π| 686 
{γοο, “ἐπο δρίῦ ἀηὰ ὑπὸ δ͵αΐου 
ἀηα {Π6 ΒΙοοα,, Ρουογπι ἃ γος ποῦ 
[Ὁ ὈΟΙΠΟΥΟΥΒ. ΟἿΪΥῪ Ὀαὺ ἴον {{π0 που]ὰ 
(Φοῖη χυ!, 20 [.. 

ὃ. τὸ πνεῦμα] ΤΊιο ϑριτῦ ἢ8 ἃ ὑνὸ- 
[014 οΠἕοθ, ομ0 οοτγοϑροπάϊηρ ψ 

τοῦ θεοῦ δὲ". 

ἐπαὺ οὗἩἨ ΟἸιγιδὺ (οὗτός ἐστιν ὃ ἐλθων... 
τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν...); πὰ 
{Π|ὸ ΟὐΠΘΥ Θοογα]ηαίθ ἢ} ὑμπαῦ οὗὨἨ {}|6 
ῬΟΜΟΥ οἵ βρὶγιθυλὶ 119 ἀπ {Π|6 Ῥόνοῦ 
οἵ γοἀοιηρύϊΐου Ὀγοῦριῦ Ὦγ ΟἸνϑὺ (τὸ 
πν.) τὸ ὕδωρ, τὸ αἷμα). [ἢ ὑΠ|8 Ἰα 6 Ὁ σ0π- 
ὨΘχῖοη ἰὑ πιαδὺ 00 τγοιῃοι ογοα {πα 
ὑπὸ ϑριγὶ 18. ὑπ βίσῃ οὗ ὑπὸ ΡΊΟΥΥ οὗ 
ὑῃ6 Ηἴδοη ΟΠ γὶϑῦ; Ψο]η Υἱ]. 30 ; ΧΥ], 
γ, Λοῖβ 10. 22 ἢ, ΤΊα8 {πὸ ϑριγιῦ, 
αἱ ῃ Ὁπ6  αἴον πὰ ]οοα,, ΘΟ] οὕ 8 
{Π|6 Ὑἱθ088. ἢ0 ὑπο ᾿πολΥ ΔΪΟ. 88 ἃ 
Ποῦ πο Ἰοϑβ 8} 45. ἃ! ΟΡΟΙ ΒΟΙΓῸΘ 
οὗ ὑ]Ἱοιϑίηρ, ΕῸΡ {}0 νυ] δ 088. ΟὗἨἁ{}|0 
ΡΙΡΙῦ βΒοο Λοίβ ν. 32. 

οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἔν εἰσιν] ἐδ ἐδγ86 476 
70} ἰΔ6 πο, Ἴ|ιο βαθ)οοῦ 15 ΘΟ ρα 1- 
ΟἌΠΥ τορθαοα ὅο παν ὑπ ἩΠΙ οὗἉ 
{Ππ0 ΟὈ]οςῦ. “Τὸ ὑΠγῸ6 ῬΟΥΒΟΠΑΙ τΥ]ὺ- 
ΠΘΗΒ05. ἃΤῸ ὑπηθὶ (0 {Π|6 ὁη0 Δ080- 
Ιαΐθ απ, ἕο δϑί θΠ 15} ὑπ οὴο ΤΡΠ 
(τὸ ἕν, 1λ.6 ογ)6, οῦ Β᾽ΠΟΪΥ Ο716), {Ππ88 
ἀοῆπἰίο Ταῦ ν Πυ10}} 15. ΘΥΟΥΥΨΠΘΓΟ 
Ῥγοβοιῦ ὑμτόιο {πὺ Τρ δυ]ο, Τ]10 
Ἰάοα 5. ποὺ ὑδπαῦ οὗἨ 51}0}10 ἀΠΔΏΙΪΥ 
ἴῃ {Ππ|Ὸ νΠΓΠΟΒΒΟΒ (εἰς ἕν εἶναι), Ὀπὺ {πῶῸ 
ΟΥἨ ὑπο ΘΟΙΥΘΥΦΌΙΟΟ (80 (0 Β06ῈΚ) 
οὐ πο οὐο ο506] οὗἁ “ΟΠ νἸδῦ ΘΟ]η6 1 
{1Π|0 ἤ05},, ὑο Κιονγ Μ]ο]ι 18. οἴου] 
110. 
ὙΠ} ὑπ|6 Ῥῃγῆβο εἰς τὸ ἐν εἶναι ΤὩΔΥ͂ 

Ὧ6 οοπίγαϑίοα ἕν εἶναι «0ἷ.λ) Χ, 20; 
ΧΥΪΝ, σα ἢ; τ ΟὐΥ, 1, 8; τελειοῦσθαι εἰς 
ἕν ΦΖοῖνι Χνὶ]. 23; συνάγειν εἰς ἔν 
Ψό πη χὶ. 52. 

0---12. δύ «011 ΡὍΌΟ5. 05 ΠΙἸΌΠῚ 60η- 
δἰ ον ὑο οπαγδοῦον αἱ {Π|0 ὙΠ ΟΒΒ 
ἰο Ομγϑὺ ὑο σοη βίον 105 οἰ θυ Ὑ6Π1088, 
10 6. ἃ 1) νίο Ἰο85 (9): ἰὖ 18. ἃ 
Βαμλλη, ἰόν] ΠΟ 55 (Το): ἰὕ ἰ8. ἃ 
ὙΙΠ688 ΓΔ] 56 ἃ Τῃ ἃ ῬΓοβοιῦ 116 (11), 
ἴῃ. ΤΉ] 8 810 1} ὑπ δοη (12). 

9. εἰ τὴν μ. τ. ἄνθρ. λαμβ.] Δ... 
αΤεϊρίηιμϑ Υ., ΤΡ τθό γοροῖρα... ΤΊ}5 15 
ΒΒ Π]Θα ἃ5. πηηποβίϊοποα ; ς, 111. 13. 
ΤῊΘ ὑμγοοο] ἃ τϊθηθθ8. οὗὐ ΜΠ ΐοἢ δύ 
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λαμβάνομεν, ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ μείζων ἐστίν, ὃτι 
αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτύρια τοῦ θεοῦ ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ 
τοῦ νἱοῦ αὐτοῦ. οὗ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ 

ὅτι (2) ΑΒ γα πὶθ ἐμ6: ἣν 5΄. 

1011 Πᾶ8 ΒρΟΪΚΟη, ΒΙΠΊΡΙΥ 48. Ὀοϊηρ' 
{Πν 6 [Ὁ], βαύϊϑῆθθ ὑπ οοπα 108 οὗ 
᾿αὰδη ὑσβύϊηηοηγ, Μαοὶὶ ΠΙΟΥΘ ὑΠ6Π, 
ὮΘ ΔΥρΆΘΒ, ἀοθβ ἃ ὑμγροίοϊαὰ αἰνὶηο 
αἰ 658 πιθοῦ 4}} οἰαϊ δ: διὰ βᾶ6 ἢ} ἃ 
ΥΥΠ6 55, 10 ἷ8 ΠΡ] 10, ψὸ ᾶνο ἴῃ ῃ0 
τυ ὑηοα5. οὗ ὑΠ6 ρὶνιῦ, {ἢ 0 ψαΐοῦ δηά 
86 Ὀ]Ϊοοά. Τ]}15 νι θποϑθ ὑπογθίοτο 18 
“στοιίον ’ ὑΐαῃ (ἢ 6 τϊΌΠΟΒΒ. οὗὁἨ 16} ἴῃ 
ἸΌραγὰ [0 108. δι ΠΟΥ Υ : ΦΌΠη γ. 36. 
ΟοτΏΡ. 6. ἵν. 4 ; Ν᾿, 20. 

ΕῸΣ μαρτ. λαμβ. 8606 4011} 11]. 11, 
22 ἢ; ν. 34. 
ΤΊ ἴοσπηὶ οὗὨ ἐπ ἀγρυιπγθηΐ 18 ἰσγοστι- 

Ια. ΤΙηϑύθαᾷ οὐὁὨ ΘΟΙΏΡ]Θ ἱηρ' ὑῃ6 56η- 
ἰοῃοο ΟἹ {6 5816 ὕγρ6 ἃ8 ῃ6 Ὀορδῃ, 
ΤΩ Οἷχ ΠΊΟΥῸ 5118}} Πα γοοϑῖνο ὑῃ0 ψὺῖὺ- 
ὯΟΒΒ5 οὗ ἀοα, δύ Τοἢη βθλύθβ (ῃαῦ 16} 
18. Ὅ0 στουμα οἵἁἨ {018 σοποϊ βίοι, “086 
058 οὗ αοἄ 18 στοαίογ. 

ὅτι αὕτη ἐ... ὅτι... φιοογιΐσηι λο06 ο8ὲ 
«μία... ., δοσιι56 ἐξ ἐδ... ἐμαΐ,., 
ΤῊῸ ἤγβῦ ΘΟ οὐ ἀ068. ποῦ σἶνο 
0Π0 στοιπῃά οἵ {Π|0 ΒΆΡΟΥΙΟΥ ΔΕ ΠΟΥΥ͂ 
οὗ ὑπο αἰνίπο νι ὶΐηθαβ, ὑῃΠαὐῦ 18. ἰακοη 
ἴον στδηΐοα, μὰὺ 0 σγουηὰ [ὉΓ ὯΡ- 
ῬΘΑΙηρ ἰο 6. δο ἃ πὶῦηθ88. [88 
Ὀθοι φίνοι, 8η6] ὑβουοΟΥ0. γ17θῸ ΔΡΡΟᾺ] 
ἴο 10. 
ΤΟ βοοοῃᾷ ὅτε 18 διιίστιιουβ. [ὗ 

ἸΏΩΥ ὈῸ (1) ράγΆ]16] 1 {1|ὸ ΤΟΥΔΘΥ 
Οπο: ὁ“ θοιιιβθ {118 15. ὑ10 τ ϊύηθ85. οὗ 
Αοά, Ὀοοδιβο, 1 βᾶν, {6 μα ὈΟΥΏΘ 
ὙΥΙΌΏ 655... ᾽; ΟΥὉ, Ὁ ΤΥ θὸ (2) ΟΧρ]μμᾶ- 
(ΟΥΥ οὗὨ {ΠῸ μαρτυρίαν : “ Ὀοοδμ80 Φ}}18 
18 6 νυ ἱύθοϑϑ ΟὗἨ (ἰοαᾶ, ογοη ὑμαὰῦ ἨῸ 
αι ὈΟΤΟ γνυ 0585... ἢ; ΟΥἨ ἀραῖπ (3) 
{110 νγογἃ την 6 {Π|0 τοϊαὐνο (ὅ τι) : 
“ ὈθοδΒΟ {1118 15 ὕΠ0 Ϊύη688 οὗ αοᾷ, 
οι εἰμιοῦ ψ ϊοῖὶ Ἠθ μαίμ πίΐῃθ88- 
60,.... 
Νὸ ομοὸ οὗἉ ἐπ οχρίδπαξίοῃβ 18. τ ἢ- 

οὖ ἀΠΠΠοα γ. Αροΐπβὺ (2) ἰῦ τη Ὀ6 
ἀρροὰ ὑπ ἰὸ 8 Βίταηρθ (0 ἰηβὶβῦ οἢ 
ὕδ9 ἰάοα ὑμαῦ ὑλο τίδηθββ οὗ αοἀ 1168 

Ὗ, 

ἰπ ὑπ ἰδοῦ ὑπμαὺ ΠῸ παὺ τὺιὐποββοα 
σοπορτηΐηρς ΠῚ5 ἤοῃ. 
ΠῚ 6 ἀϑᾶσο οὗ δῦ Ζ0)η ἂπᾶ οἵ ὑδὸ 

ΛΡοϑίο!!ς ΟΥ̓. ΣΟΠΘΥΔΙΠΥ 15 ἀραϊηϑὺ 
(3); ὑποιρ]ι ῬΟΙ]ΙΔ 8 ΤΟΪΟΓΘΠΟΟ ΠΙᾺ Ὀ6 
πδάθ ἰο ΦΌΠη γἱδ. 2 25. [1 Μαί. 
ΧΥ͂Π]. 28 εἴ τι. 
7} τἰϑᾶσὸ οἵ δύ ΖοΙη (ὁ, ἱ καὶ ; Υ, 

11, 14) ἰ8 Θ]ΌΔΙΪΥ ἀσαϊηδῦ (1). 
Οἱ {Π|02 γγῃο]θ 1ὖ 18. θοδὺ ἴο ἰᾷκοὸ {Π6 

οἷαιθο ἃ5 Ἔχ ἰλ παύουν οἵ αὔτη : “ὈοΟΔΒΟ 
{ῃ]5. 15. ὑμ9 υἱΐμοβα οἵ (οὐ, ὅσο [86 
[λοὺ {ῃΔὺ Ηὸ (ἢ θογημο υιθηο85. 60ῃ- 
οοΥΐηρ ΠῚ5 ἥοπ,᾽ ΟὈΏῚΡ. ». 11. 

αὕτη ἐστίν] {18 8.... ΤηΟ πογᾶβ 
Ἰοοῖς Ὀδοκιναῦὶ πὰ ἔογναγτά. Τ|}}8 
ὑὔῖρῖο τυ ϊύποϑθ ]]οἢ Ὧὰ8 ὈΘοὴ ἀθ- 
ΒΟΥ] 064, ἃἀπὰ π]ιΐο 185. πὸν ἀοβπροᾶ 
[ΥῦΠοΥ ὕο ΡῈ ἃ νι ιύμο88 οἵ αοἄ ἴον ἢῚΒ 
δοῃ : {8 156. ὑο ἤμπα! ἴογπι οὐἨ {Π6 
Υ] 685. 

μεμαρτύρηκεν] ἐσεέϊΠοαξ8 68 Υ͂,, 
λαΐδ, εοὐξγισοδο, ΤΊ ἴογπὶ 15 ὅο ὉΘ 
αἰ ρα θοα τῸη} ὁ Υἱμ ββοί ἡ πα 
ὁ ιὐποϑβοῆ, 

μεμαρτύρηκα 4101} 1, 34; 11]. 26; γ, 
43,37; Χῖχ, 35. (ΠΥ, χί, σ᾽; 3 Φ08η 12.) 

ἐμαρτύρησα «{0}}} 1. 32; ἵν, 44; 
ΧΙ]. 21; ΔΛοίβϑ χν, 8: 1 ΟὐΥ. χγ. 
15; 1 ΤΊ). Υἱ. 13; 3 Φο 6; ΑΡοῦ. 
ϊ.. 2; ΠὈν΄, ΧΙ. 2, 4, 30. 
Τὸ ἸΠΟΑΒ. ᾺΒ. ΟΡΟΝ Δηἃ ΥἹΒ}}0} 16 

ἴο {πΠ6 ΜΟΥ ἴῃ ὑπὸ σοηθταὶ οἴθοῦ οὗ 
ΟἸ ιν δυβ ἀσαῦ ἀπά {16 ρουγίηρ᾽ οὖ οὗ 
{1|ὸ ὅρίι 10 : 50 Ἰη0}} 8 ἀῃαπθϑί0}ῃ- 
8016. 

10 ΤΥ ὈῸὸ τὐἰάοῖ ὑμαῦ »» 6--0ὸ 
οοηὐαίη ἃ ὑοβῦμη ον (0 ὑπ [ΠΙΟΪΥ 
ΤΥ ἴῃ 06 ΒΟΥΘΥΔΙ ὙΟΥΚ8. οὗἩἨ [ἢ 
Τλνίηθ Τουβοηβ: ΟἸ γϑὺ “σΟπΊΟΒ,᾽ 
[06 ϑϑριτἱῦ “ νἱύπθββοβ, Οοά ((μ9 
ἘΔΈΒΟΥ) “μα ἢ πὶ ποϑϑοὰ ΘΟΠΟΘΙΒΪΠΡ᾽ 
ἨΪ5 δοη. 

1ῖο. Το νιίξηοθβ 18. ποὺ οὗἩἁ οχύθγηδὶ 
ἐοϑ Δ ΟΠ ΟὨΪΥ, Ὀαὺ ἱπίογμαὶ 8180, 

12 
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᾽ Α ᾿ ’ὔ 3 ε ΤΑΣ ᾿ 4 ἤ ζω ἴω 

ἔχει τήν μαρτυρίαν ἐν αὐτῷ' ὁ μὴ πιστεύων τῷ θεῴ 
᾿ 4 ε 3 3 

ψεύστην πεποίηκεν αὐτον, ὃτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν 
Ὦ ε Ἁ ΄΄ὦ ες »κ“" σι 

μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 

10 τὴν μαρτ. δὲ Β ἐ10 ΒΥΥΥ : - τοῦ θεοῦ ἃ νᾷ Τα0. αὐτῷ ΔΒ : ἑαντῷ ὃδι 
τῷ θεῷ δὲ πιθ Β.υγῦ : τῷ υἱῷ Α νρ Βυγ ἈΠ τὰσ (οὔθ γ8 τορᾷ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, τῷ υἱῷ αὐτοῦ, 
δῃα Οοά, Ατη. οὐαὶίβ ὈΥ {πὸ Βσϑὺ πδηὰ). 
Α (οὐκ ἐπίστευκεν δὲ). 

Αβδβοϊαΐο 56} -ϑυυγοηάϑν ἴο ὑπο ὅοῃ οὗ 
ἀοά Ὀτΐηρδ ἰο ὑπὸ θδιΐογον ἃ αἰγθοῦ 
ΘΟΠΒΟΪΟΏΒΙΟΒΙ οὗ 8. 9 ἱνίπθ Ναΐαγο 
διὰ νοῦ. 2716 ἐδμαΐ δοϊέσροίν ΟἩ {10 
ϑὸρ  αΟοα λαΐλν ἐλι6 μεἰξθ85 ἰη Μιΐηλ. 
Ταῦ τ] ἴον ἴοΥ ΟἸΤΙΟΥΒ 18. οχύογῃδι 18 
ἴον {6 ὈΘΙΙονο ΟΧχρουπιοπία!. Τ7]10 
ὑπ 6855 οἵ δρισὶῦ ἃπα ψαῦον πὰ Ὀ]οοα 
ὈΟΘΟΠΙΟΒ Δ 1ΠΠ6Υ ΘΟμγ]οὕΐοη οὗ 1Πἴ0 
δα οἸθ δι πα τοἀοιῃηρύϊοη, ΤΠ0 
{6 οὗ αἰνίηο ἀἰσηλγ (2.6 δον οὗ 
Οοαλ) Ῥοΐϊηΐβ. ὕο {10 ἀβϑισγαμοο οὗὨ {18 
οἴροῦ, Μογοογοῦ ἰῦ 18 ἴο Ὀ6 ποὐὶοοα 
ὑπαῦ Πόσο ὑπὸ οὐπά  οῃ Ἰαϊὰ ἀον 18 
Ὀα] ἰοῦ ἴῃ ὑπῸ Ῥουβοι οὗ ΟἸ γιβὺ (πιστ. 
εἰς), ἀπά “ποῦ ΡΟ] οΓ ἴῃ ἃ [μοῦ (πιστ. ὅτι 
τ, 1). 

ὁ μὴ πιστ. τῷ θ.] λ6 Ἰδχωὲ οί ἑθροί ἤν 
μοί Οαοά, Το αὐγοοῦ ἀπ  Π0 818. [0 
ἐμο ον οὐ ὑπ οι 18" ποὺ Ὀ6]1θΥ- 
ἱῃρ οἱ. Τ) 8 90]ΟΥ5. ἴγομ ὑ}ὸ [χοὺ 
ἐπαὺ “ῬοΟ] ον ίηρ οἡ ὕΠ|Ὸ ΘΟ ̓  ΘΟΠΊΟΒ [ΓῸΠὶ 
“Βοϊονίς ἀοα,, ὑμαὺ 15, ψοϊοομηρ' 
1118 ἀθβ 0 Υ. 

ΕὸΥ ὑῃ0 ΡΠ ΓΆ80 μὴ πιστεύειν τῷ θεῷ 
(5 ἀἰβθϊριθηοα ἔρομ μὴ π. εἰς τὸν θ.) 
Βο6᾽ 901. γ. 24; νυἱ. 290 ἵν; Ὑἱἱν 20 ἢ 
Ορῳρ. 6. {ΠΠ.. 231. 

εὐστὴν πεπ. αὐ. πιοπαζαδρηι ζαςσὶξ 
Ν,, λαΐ, τιακο μΐην ἃ ἰδαγ" 186. ἦν 
4}1 1119 ἀθα] ηρ5. 1} 10. 66 1. 
Ιοἢ. Ἴ11ὸ ΟΣ ὨΔΔΥ 5. 6 ΡΌΠΟΙΩΙ 
οἰιαταοίον ἃ ποῦ ΟἿΪΥῪ ζι]Β Ὁ ἴῃ {160 
Ῥαγ οι αν οᾶ80. Οὐιηρ. Φόλη ὙἹ]]. 44; 
6, ἰϊ..4,22; ἵν. 20, ΤῊ ἔογπι οὗ ΘΧργο8- 
βίου βυρσοδὶβ ὕΠ0 Ἰάοα οὗἨ δὴ ἱηψαγὰ 
οομδὶοῖ. Α νοΐοθ Ἰὰ5. Ὀθοὴ Ὠραγαὰ δηᾷ 
1 ὯδΔ8 Ὀοοη ἀρ] ογαύου γο͵θοίθα. 

πεποίηκεν... “πεπίστευκεν] 1686 ὕνγο 
ρουίϑοὐβ ἀϑἤ αὐ] Υ͂ Θοπποοῦ {Π|0 Ῥγοβοηῦ 
Ροπί οι οὗ {116 ἈΠΌΘΙἴΘγ ον Ὑ10}} ἃ Ῥαδῦ 

οὐ πεπίστευκεν 5. Β: οὐκ ἐπίστευσεν 

μεμαρτ. : ἐμαρτύρηκεν ὃ, 

αοὐ, θα μὸ οΥἶϑίβ. οὗ οἱιοῖσθ δσαπιθ 
.ὸ γτοίαβοα ὑπὸ ῃιοββασθ: 9 τηλὰθ 
Οοἂ ἃ ᾿ἰὰγῦ : ἢθ ἀἰὰ ποὺ Ὀθ]ΊοΥο οἢ 
Ἡ15 ἐοϑυ πῃ Ωγ  : δ {Π|Ὸ γοϑαλῦ οὗἨ ὑμαῦ 
ἀοοίδίο οὐἰοχοά ἰεὐο ἢϊ ἀπα ΟΠ 08 
ἴο ἴηι. ΟὈΙΡάΓΟ, [Ὁ ἃ 5:18} 86 οὗὨ 
πεπίστευκα, Φο]ν 11]. 18. νἱ. 69 (6. Ἰγ. 
16) ; χκὶ. 27; ΧΥΪ. 27; Χχ. 29; 2 ΤΊηι. 
1. 12; ΤΊ. 11. 8. 

ὅτι οὐ πεπίστ.)] ἼἼὸ πορθνο 6Χ- 
ῬΓΌΒΒΟΒ {Π0 ἀἰγοοῦ Τχοὐ. Οὐπύγαϑὺ {0} 
11, 18 ὅτι μὴ πεπίστ. Μ|}10}} ῬγΟΒΟ 8 
Ἅ}|ὸ οοῃσορύϊοη. ὅθ “0]νὴ Υἱ. 64. 

οὐ πεπίστ. εἰς τὴν μαρτ.Ἶ Ἠογι ΟΥ79- 
αἰαὶ ὧν ἐοσεϊμιογιίμηι Υ., δαΐδν ποῖ 
οἰ ὀνοα ον ἐμι6 τοί γ1658, ποῦ ΒΙΠΙΡΪΥ͂ 
“ ο]ονοα ὕπο νιὶθηοηβ.᾽ 10 ῬΠΓΆΒΟ 
8. πρίχαο, 6 οὗ 1 0.10 ὑγαῦ οὗ {ῃ6 
ΜΙ ΏΘ58. (πιστ. τῇ μαρτυρίᾳ, ΘΟΙΏΡΩΓΟ 
Φονπ γ. 47) 15. οαυστὶοα οἱ [0 ρουβομδὶ 
θοῦ τὰ {1ὸ οὈ͵]οοὺ οὗὁἨ ὑμ6 Ἱδ6 88, 
{πὰῦ 15, {6 Ιμολγαΐο δὸη ΗΪη- 
561}, 

ΤΊΟ ΡἢγΆΒΘ ἰ8 1] υϑύγα θα ὮΥ πὶσ- 
τεύειν εἰς τὸ ὄνομα (δ. 13 ".), ἴῃ ΨΉΪΟΣ 
{Ππ0Ὸ “πλη]θ᾽ τΤΟΡΥΘΒΟμ ΒΒ 0 ῬΘΥΒΟῚ 
πον {}}6 ΑΙ οαΪαν ἀβροοὺ ποῖ 1ὖ 
ΟΧΡΥΌΒΒΟΒ, [ἢ ΘΟ. Οὐ οᾶ80 πιστεύ- 
εἰν εἷς 8 υϑοὰ ψιῦ δὴ ΟὈ͵οοὺῦ ποῦ 
ΑἸΓΘΟΟΥ ΡΟΥΒΟΙΔ] 0} χὶϊ. 36 πιστεύειν 
εἰς τὸ φῶς, θυὺ ΠΟΥΘ φῶς δίδη8 11] 
6 100 ΓΟΪΟΓΘΩΟΘ ἰὼ Φο]η Υἱ!, 
12; ἸἿΧ. 5. ᾿ 

5ο Ὁ βίδπαᾶβ οὐ {Ππαὺ {π6 υἱυϊπιαίο ᾿ 
ΟὈ]θοῦ οἵ ἔα 18 ποῦ ἃ μοῦ ΟΥἨὰ ἀορτηδ 
Βυΐ ἃ ἸΟΥΒΟΗ. 

ἣν μεμαρτ... Τῦ ἱρὴ ἢδγ6 βοθηϊοᾶ 
ΒΙΠΏΡΙΘΙ ἰο0 88} “ὑΠ6 νιΐη688 οὗ Οοά’ 
(υ. 9); θυὺ δύ 90} γοροαΐβ αὖ ἰϑηρίῃ 
ψ]δὺ 6 88 ΒΘ ὑμαῦ υὐύμο88 (0 Ὁθ, 
ἃ ΜἰΠ685 ΟΘΟποογηΐηῃρ; ΗΪδ βθῃ. 
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ΣΙ Α ε΄ ᾽ 4 ς ’ .“ , 2. ἢ ἵ 

καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία, ὃτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν 
᾿ “- . «; Δι..59 κι “ ἢ κι 4 

ὁ θεὸς ἡμῖν, καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ νἱῷ αὐτοῦ ἐστίν. 
ς » Ἁ ελ » Ἁ ἤ Δ γῇ Α ς 

ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν" ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν 
σ- “" 4 4 4 » 

τοῦ θεοῦ τήν ζωὴν οὐκ ἔχει. 

τι ὁ θ. ἡμ. Β ([86) Βγ1.Ὁ]: ἡμ. ὁ θ. ΝΑ νῇ τὴ0 βγσινᾷ. 

11, 12. ΤΊ ψ]ὶΐηθ88, ἢ 85 
θη βίῃ 0 6 ἀἰνῖπθ δηα ᾿πο Δ], 
Ῥοϊηῦϑ αἶϑὸ ὕο ὕ 0 ργόβοηο6 οὗ ἃ ἀἰνίῃθ 
᾿ἴο, μι οἷν, σίνοη ομθ0 ἴον 8}}, 18. 6ἢ- 
ἠογϑὰ Ὀγ [6] ΒΘ. 10} ὑΠ6 ἤοπ, 

11. καὶ αὕτη... “1Ἴνο υὶῦηθ85 οὗ ἀοἀ’ 
(νυ. 9) 15 1 ραγῦ ἀμ] 6: ἢ 0 νυ ἰύ058 
ὑδαὺ ΗΘ Ἰιὰ τ σίνθῃ οὐποογηΐηρ ἢΠ8 
ΟῚ 18. (8 ὑπΠὰῦὺ 16 σᾶγο 8 οἴου] 
10. ΤῸ ΜΙββίοι. οὗ ἨῚ8 δοῃ, νυ ]οἷὶ 
116 αὐῤοθύθοα, ννὰ8 {116 »Ἱ ΠΕ οὗἁ {0 (Φο]ι 
Χ. 10, 28 9 ΧΥ]]. 2), οὗ 6 ἴῃ ΗΪ8 ἔσῃ 
(Φό χχ. 31, ἐν τῷ ὀνόματι). 

ὦ. αἰ. ἔδωκεν] σώ α εἰογ μα {γ8, ποῦ 
λαΐ σἰδοη. (ΡΥ 6. 11]. 23 ἢ 
(ἔδωκεν) ὙΥῦ] Ο, 111. 0ΟΘἄ1.; ἵν, 13; Υ, 20 
(δέδωκεν). 1Πο ΤΟΪΘΙΌΠΟΟ ἰ8 [0 [ἢ 
Ἰιίδύουιο μον ὉΥ ΠΟ 0} 18. 16 ννὰ 8 
σοιπιπαηϊοαίοί ἰο ᾿ππϊδηϊγ, Ταῦ 
ΜΔῖο Ροίογο ΟἸιγ δα. οοιηρ ννὰΒ ἃ 
στοαῦ ΠΟΡο, ὈΥ {Π58 σομΐηρ Μὰ ΤΟΔ]- 
Ιδ64 ἀρὰ ρίνοης ΤΏ γε, ἃ5. ΓᾺΡ ἃ 
δύ Φοΐχν ΟΙῸ ΤΟΡΆΤΒ 1ὕ, ΜᾺ πη ο [0 
ΑἸ ϑυϊλη5 (ημῖν), 10 ΔΡΡΙΌΡΓΙΙαὐΟ 10. 

ζωὴν αἰώνιον] δῦ. 13, 20; 6. 111. 1κ.Ψ 
ΤΊ8. [στ 15. ὑο ΡῸὸ αἰ801ηρι] 56 α [τοι 
ἡ ζ, ἡ αἰών. ((, 1. 2, ποί0) ἃἃ ἡ αἰώνιος 
ᾧ ν]ΐίοι οὐσιτα ΟἿΪΥ Φ0ἢὴ ΧΥὶ, 3. 
10 5 ]ν ἀοῆποβ {16 οἰιαγασίον οὗ {110 
[1ὅ6, πὰ ἀοοϑ μοὐ ᾿ΔοΙ ΠῪ 10 10 ἐλιὸ 
ΟὨΪΥ ὕγαο 110, 

ἐν τῷ υἱῷ} ΤΊιο 18 8 ποῦ βοραγαῦο 
[το (οα Ὀαῦ ἰῃ αΟοα, 150 ΠΘΥΟΥΒ τη οὰ 
ἢ ΟΠ γϑῦ ἃ1Ὸ ἴῃ Ηΐμὶ πηϊοα νυ} 
(οά, Οορ. ἤοηι. Υἱ. 23; 2 ΤΊ. 
Ἷ, 1. 

12, ὁ ἔχων.. 1 ΤΊιΘ γαγι λοι ἴγομι 
οχαοῦ θΆγΔ|10 1188 ἴῃ {116 ΧΟ ἸΔΟΠΌΘΥΒ 
οὗ [09 γοῦβοὸ 16 βἰσηϊβοδηῦ, [ἢ {Π6 
ΒΘΟΟΠΔ Π2ΘΙΩΌΘΙ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ 
ΒίληἋ5 [Ὁ τὸν υἱόν, ἀμ! {0 ροβί θη 
οὗ τὴν ζωήν 18 οπδηροά, 
ὁ ἔχων τὸν υἱόν] δ6 ἐμαὶ δμιαϊν ἐδ 

“ ᾽ 

13 Ταῦτα ἔγραψα 

αὕτη ἐστὶν ἡ ἔ. Α. 

ϑόῃ, ἴῃ Ὕ οπὶ ἐἰθ ΒΆ ΠΟΥ ἰα. Κπονη. 
Οὐοιμρ. ο. 11. 23; 2 Φοὶιπ 9; διηᾷ ἔογ 
{1Ἰὸ τι86 οἵ ἔχειν, “ο[λη 1{|, 20; ἷν, 17. 

ἔχει τὴν ᾧ] δλαϊὴν [{78, ΟΥ̓ ΤΌΠΟΥ 
ἐλ ἰζ8 ψἰθο Οὐ 85 ρίνθη. Οὐοη- 
ὑγαϑὺ ὃ, 13; 111, 15; 208η γν. 26; 
ΧΟ ΊΟ; Χχ, 31, ΟὐμΡ. Οὐ]. 11,4. 

ὁ μὴ ἔχων τ. υἱ. τοῦ θ.17 λ6 ἐψαΐ λαϊ, 
γιοὲ ἐμ6 δύῃ φΓ αυάα. "το ον υἱὲ] 
ΒΟΘΠΊΒ. ὑδ᾽ γηανὶς ΘΙ ἢ Δ ΕΙΟΆῪ {Π6 πο- 
σοσδὶ ἐγ οὗ ἔμ ]αγῸ ἴῃ βο}} ἃ ολ80. αοά 
18. {16 ΟἸ]Υ Βοιγοο οὗἉ ΠΠ6, 

ΕῸΥ ὑπὸ ὁομ ἐμ ΐοι οὗ ὑΠ|6 ροβίθἑγο 
Δηἃ πϑραξῖνο 8366 Ὁ. 1. 5; ἢ, 4, 27; 
ΨΦοὴ 1. 3; 11]. 16, 

111. ΤῈ ΛΟΤΙΨΙΤῪ ΑΝΡῸ ΟΟΝΕΊΡΕΝΟΙΝ 
ΟΕ" ΤΠῈ ΟΗΒΙΘΤΊΑΝ Ὁ} Ὲ: ἘΡΙ- 

τοαῦᾳ. 

ΤῊ5. Ιαϑὺ δοοίΐοῃ οὗ" ἴϊο ἘΠΡΊΒΕ16 18 
ΒΥ Θ Υγοα]} ἴῃ βὐγιοίατγο : 

Ι. 776 αἷμ γο-δέαἰ οι (13). 
2. 716 εὐ παάομοὺ ᾧΥ «ρὲ γαῖ 

φεέίοη, (14---17). 
2. 7Τι6 εογίαϊνΐ Κ᾽ ἑρὶγίϊαϊ 

ἐηοιοίοιἶο (18---30). 
4. 4 Πηκαί ἐτσωγν τη (21). 

ΤΊΟ ῬΥΟΣΤΌΒΒ. οὗ ποιοῦ ἴα ὌἶΘΑΓ. 
Τ᾿ανίπο τοδοϊοὰ ἐΐθ οἰοδθ οὗ ἢΪ8 
ἘΠῊΝ δῦ Φοϊιη τϑολὶς Ὁ τηϑίῃ 
Ῥάγροβο οὗ νυ ηρ ἴ{ (1, 4), ΊΟῦ ἢ 
᾿ὰ5. {1610 (». 13};} ἀπ ὑπο 11π8- 
ὑγαύθϑ ὑΠ6 οοηἤάάοηοο οὗἁ ὑῃ6 ΟΠ Υἰδὑϊδ}) 
16 ὑμᾶον ὕνο ἀϑροοίβ (1) 48 1Ὁὺ ἤπάβ 
ΟΧΡΓΌΒΒΙΟΙΝ 1 ΒΡ  γἱ 8] Δούίοη (14--- 17)» 
δηᾷ (2) ἃ5 ἰὖ 18 γοα ]Βοα ἴῃ ᾿πναγὰ ο0η- 
υἱούΐου (18---20ὴ. Ἦ σοποϊααο8 ὈΥ͂ ἃ 
ψΜαγηΐῃρ ἀσαϊηθϑὺ ονθυυυηρ ΓΆΙΟΝ 
ἘΒΌΓΡΒ ὑπὸ μ]λ06 οὗ αοἄ (21). 

Ι. 716 αἴην ῳ' {μ6 Εριδιϊθ γ0- 
ϑίαίρα (13). 

13. ταῦτα ἔγραψα] Τῆι86 {ἰιϊπῃ8 

12----2 



18ο ΤῊΞ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΚΤΙῈ ΟἿ ΚΤ 590ΗΝ. [Υ̓. 14 

ς: “ἉΨ φ) ἰδη εὔ Ἁ ’ 9. ἢ “- ἤ ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς πιστεύουσιν 
9  γ', ΄σι' ς “- ΄ “σι ᾿ ᾳ 

εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ. "“Φκαὶ αὕτη ἐστὶν ἡ 
’ ΠῚ ᾽ 4 ; «7 ἢ 

παρρησία ἥν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν τι αἰτώμεθα 

12 ὑμῖν ΑΒ γᾷ γὴ6 [ὯΘ ΒΥΥΥ: -Ἐ τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ ς΄. 
ἔχ. αἰών. ΑΒ νμ ΒΥΤὮ] ; αἰών, ἔχ. ὃὲ, 
ΝΑ τυρῷ 16 }ι6: καὶ ἵνα πιστεύητε 5". 

τοῖς πιστεύουσιν δὲ ΒΒ ΒΥ7Υ: οἱ πιστεύοντες 
[4 ἔχομεν : ἔχωμεν Α. ὅτι 

ἐάν τι “ΔΒ 5. γ.}}} {86 : ὅτι ἄν Α : ὅτι ὃ ἐάν γᾷ ϑγτιγῃ. 

λδανο 7) τογίξίοη, ({ τΟΥ̓ Οἵ)... Τὴ Τὸ- 
γἱθννὶηρ πἷἰβ Πρ Ί 5016 δῦ Φολιη ἰμαϊοαῦοδ 
{πὸ ΤΠ ομὐ ΟὗἨ 1.18. ῬΌΓΡΟΒΟ (1. 3, 4). 
ΤῊΘ ΘΟΠΒΟΙΟΙΒΠ655 Οὗ οἴογῃὰ]} {0 ὈσΠΠρ8 
ἀἰϊνίμο [Ο]]οννϑ ἢ ἃ ἃ οοχῃμρίοἑθα 10Υ. 
Οομρ, Φο η χχ, 30 ἢ 

ΕῸΥ ὑμ0 τ86 οὗ ἔγραψα (οοηὐγαϑῦ 
γέγραφα «“οἷιῃ χὶχ. 22) 800 ὁ. 11. 12 
-τι4 ποίο, ΤΠ ΔΡΟΒΌΪΟ ἸΟΟΚΒ. Ὀδοῖκ 
ὍΡΟΣ ἢΪ5. ΜΟΥ, Δ ΥοοοΣ 8. 010. 811} 
ΜΉ ἢ πο βοὺ θοΐοτο ἢ 56], 

ἵνα εἰδῆτε] τὲ βδοἰωξ 8 Υ., ἐλαΐ γ6 
ριαν ζηοι ΜΙΝ ἃ Καον]θᾶρο πᾶ] ἁὰ 
οογαΐη, ΟὈὨΡαγῸ 11, 29. ποῖο ; 11]. 14 
ποθ, Τ1|ι6 οἴογθαὶ ᾿ΠΠῸ ΠΥ ὍΘ ὈΓῸ- 
βΒοπὺ δα γοῦ ποὺ γϑα 804 ἴῃ 108 ἴπ}16- 
τοηῦ ρόνεσ, ΤΏηῸ ἤγ 8 ΔΥ ποὺ Ὀ0 
τοίογγοά ἰο ἐ]ιοῖν βουτοο; πα Ὡραΐῃ 
ΠΟΥ ΠΙΔΥ ὕὸ ἀργά, ΜΒυῦ ὑῃ6ΓῸ ἰδ ἃ 
Κπον]οάρθ οὗ ἸΠἶ0 Μ ΠΟ} 15. ἱπἀθροπα- 
οὐ οἵ οχύουα] ΒΙΡῚΒ; δἃηα {}}15 δύ 
Φοθ Β60 ΚΒ ὅο χα! κθη, 

Π]ιὸ ΟΥ̓ ζωὴν ἔχ. αἰών. 15 οὗ Το πα 
ΟἸβον οΘ: ὕπο Θριῦ ποῦ ΘΟ 5. ἃ8. ἢ 
Αἰ δουυπουρὶῦ : “ὑΠαῦ γο ἢᾶγο [1{6---ὙΟ 8, 
οὔογηδὶ 116. 

᾿ς φρῖς πιστεύουσιν] 0 ψοῖφ τοἤν δοἴΐθν6. 
ΤῊ ἀαύνο, ψ] ἢ 18 Δαἀοὰ ἃ8 ἃ Κἰπὰ 
οὗἉ αἰογυμουρ)ῦ, ἀοἤποϑ {Π6 οπαγαοίου 
οὗἩ {πὸ ῬΘΥΒΟῚΒ 10 τὸ Δααγρββοα : “(0 
τοῦ, γ08, [0 γοὰ Ν}10 ὈΘ]ῖογο...᾿ Οομ- 
ῬάγΘ ΦΌΒη 1. 12; δι 16, ΤῊΟ ῥγοβοηῦ 
ΔΟΟΝΙΥ οὗ ἔμ} (πιστεύουσιν) 18. 110 
βῖσῃ οὗ {6 (11. 23. ποΐο). 

τοῖς πιστ. εἰς τὸ ὄν....] φιὶ ογοα ἐ 8 
ἴω πορεΐη6... Ὗ., «οὔο δοϊδορο ἐπι ἐδ 
γιαηιθ αΓ..«ἰιο Ὀ6]ΐονο ἴῃ Ηΐμι ΜῸ 18 
γονθαϊθὰ ἰὸ 8 ἀπάον {1:18 {010 ἃ 
Ῥοΐῃρ' 0.16 ϑυη οὗἨ Οοἤ, Οὐοπύγαβὺ 11], 
23 ποίθ (πιστ. τῷ ὁν.); ἈΠα ΘΟΠΡΆΥΘ 
Φοϊη 1. 12 ποίθ; 1. 23 ποίθ; 11]. 18. 
ΕῸΓ βὰν ἀ808 οὗὨ ὄνομα 869 6, 1], 12 

(διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ) ποθ; 3 Φοδῃ 7 
(τὸ ὄνομα) πούο. 

τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ) {16 ϑοη, 4} Οοά, 
δι 9) 1Ό, 12, 20; 11], 8 ποΐθ; ἵν. 1. 
1ὸ {016 18. {πὸ ρμ!δάρσο οἵ {16 δθὺ- 
ὑαληγ οὗ {πὸ ροββοββίοιι οὗ 110. 

2. 76 σοηπάρησο 0 9ρἰγιμαΐ αοίϊοῃ 

(14---17). 
ΤΊ1Ι0 ΘΟΠΒΟΙΪΟΙΒΠΟΒΒ οὗ ἃ ἀἰνίηθ 1ἰ6 

θυ ηρ8. ὅἢ0 {}1}0 ὈΟΙΙΘν ον ρουίθοῦ Ὀο]ὰ- 
ΠΟΜΗ ἴῃ ὈΥΆΥΟΙ, ὑπαῦ 18, ἴῃ ΘΟΉΨΘΙΒΘ 
ψὶἢ σα (14, 15}; δπά {118 ΒΟ] Δη 658 
ἢ .8. ΟΠ ΓΔοοἸδύϊο ΘΧΡΥΘΒΒΪΟ ἴῃ 
Ἰη οΥὈθβδίοι ΤῸ 0 ὑγούδγοη (τό, 
17). 

14. καὶ αὕτη... Τῦ 15 ἱπιρ!]οα {πα [ἢ 0 
κπον]οᾶάσο 6 ο ΟἸγβυη οΔῃ 
δαλπι 18. ποὺ [ὉΓ ΠΊΘΓΘ ρΆΒΒΙνΟ θοβ868- 
Βίοη, ΠΟΙ γοὺ [Ὁ ᾿Πη86 1 ἃἴομθ. [1 
ἤηα5. ΒΟΟΡΟ ἴῃ ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΑ ἢ ΟΧΡΓΘΒ- 
βίου, 70 10 18 γι ἢι]}, 
ἡ παρρησία ἣν ἔχομεν...] παμοΐα 

γμαην δαδοηνι8... Υ., ἐΔ.6. δοίάηο88 οἱ 
3Ρ60606)}), αὐὐογδηοθ, τέο 156 ἔατθ ἃ8 
ὑπὸ σοπϑθαῖοποο οὗ οἱ" ροβϑοββίοῃ οἱ 
10. ὅοο ο, 11. 28 ποΐο. Το σ οὗ 
οἴογμαὶ 6 ΘΗΏΔΌΪΟΒ. ὑπο ὈΘΙΙΟΥΘΥ ἰο 
οοηθ ἀϊγθοῦὶγ θοίογθ αοά (Ηῦγ. ἱν. 
16) ἃπαὰ 5ροῖκ ΟΥΘΥΎ ὑπουρηὺ ψι]ιοαὺ 
γόβοῦο. 115. ἢ ὨὰΒ βγθηρῦ ὅο ἀὺ 
ἴῃ ὑπο ρῥγοβοηῦ {γ18}8 οὗ 116 (ὁ, 11], 21); 
ἃ 6 ἸοΟΚ8 ἰουψαγαὰ ἰο ἃ ἰκοὸ ΟΡρΘθῃ- 
ΠΕ688 οὗ ἰγυϑὺ “αὖ {πΠ0 ργόβομοο οὗ 
ΟἸγιϑυ᾿ (1, 28), δῇὰ “ἴῃ ῃ0 ἀδΔΥ οὗἉ 
)υσρτηοηῦ ̓  (γ. 17). 

πρὸς αὐτόν] αὐ δι, Ὑ., ἰοισαγαϑβ 
Ἡΐ, υἱναῦ ἴ5, αοἀ, 080 πιαΐπ βυθ]θοῦ 
οὗ {Π0 Ῥᾶββασο, 

αὕτη... ὅτι... ἀκούει... 1}ὲ8.., ἐδαΐ 
... 6. ἠοαγοίθ] Το ἤκοῦ (ἐλαΐ ἦθ 
ἀσαγοὶ) δὰ ποὺ (86 οομυϊοίζοι οὗ 
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Ἁ Α ’ ἴω ᾽ ᾽ “- " 

κατὰ τὸ θελημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν. 'ὁκαὶ ἐὰν οἴδαμεν 
ε, ’ “- «ὃ “ ᾽ ςε ᾽ 
ὃτι ἀκούει ἡμών ὃ ἐὰν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν 

᾿ 3 ’ ὰἁ ’᾽ . 9 “ ᾽ 2 

τα αἰτήματα ἁ ἥτηκαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. "““Εᾶαν τις ἴδη τὸν 
[1 

θέλημα : ὄνομα Δ. 

ἀπ᾽ αὐτοῦ ᾿δ1}: παρ᾽ αὐτοῦ ΞΔ. 

{Π|ὸ ἰοὺ ((γὸ Κπον ὑμαΐ ἢ6 Πϑαγοῦ ἢν), 
5. Ἰἀοηθἤοαὰ τ 0}} ὑπὸ Τ06] 1 ρ. ΟἿΥ 
Ῥοϊάο88. 18. ποῖ ΒΡ ἃ. ΒΟ], θυὺ 
᾿πἀοοά ἃ οοΥἐα ὐΥ, ἃ ΘΧΡΘΙΊΘΠΟΘ, 

ἐάν τι αἰτώμεθα] χιναἰοιι τι »οΐϊο- 

γ.)}}.50., 1 ττ6 αδὲ αὐ γίλίησ. 1116 
αἰδύυϊούΐοι Ὀούννοοη {Π 0 τ 14 4]0 (αἰ- 
τεῖσθαι) ἀπ {ἰ6ὸ ἀοὐϊνο (αἰτεῖν) ἰ5. ποῦ 
ΒΙΔΡΌΙΥ ἀγάννῃ; ὑαῦ ΘΘΏΘΥΔΙΙΥ {ΠῸ 
ῬΘΥΒΟΠΝΪ ΤΟΐΟΥΘΠΟΟ 15. βυρποθίθα ὮῪ 
{80 πὶ ἀ 16 116 {πὸ γοχαρϑῦ ἰ5. Ἰοῦς 
ὙΠΟ ἀν] 1 ἃ5 ὕο 18. ἀΟΒΟ Πα 10} 
ὉΥ ὑπο δοίϊνο, Οὐμραγο «0}1ὴ χνὶ]. 
24, 26; ΧΙΥ. 13,14; χΥ. 16 ν]} χυ. 
7; ΦΔη108 ἱν. 2, 3. ΕΣ αἰτεῖσθαι 806 
Μαΐύυ. χχυ, 20 (απ μώΓᾺ}]6]5), κ ὃ (ἀπὰ 
ῬΆ1Ά11615); Αὐοἴα 1]. 14. 

κατὰ τὸ θέλημα αὐ.} αὐοογαϊηρ ἰο 
Πὲς οὐ, Οομρ. τ )οῦ. ἱν. το; (Δ]. 
Ἰ, 4; Ἐρ]ι. 1, κ, 11, ΤῊΝ Μ}.} πη 5 6χ- 
ῬΙΘΒΒΙΟΙ [πῃ {10 800] ; ΦοΠη χνυ, 7; διὰ 
ἴθ. ὑΠ0 οοπθϊπαοαβ πιδη  οβύαίου οὗ 
πὸ ἀϊνίηθ παΐσο ὑπγουρῖι ΟΠ Υἰβύ, 
ΤΊλιΒ δίῃ “ Δοοογάϊηρ ὑο (Π6 Ν}}} οὗ 
ἀοα᾽ 8 οααπϊναϊοηῦ ἰο τβκίηρ “1 
ΟἸΙ ΡΝ 0 5 πλιο᾽; ΦοΌΒη χὶν, 13 πούθ, 
“6 Μὶ} οὐ Οαὐά᾽ γοράγ β {Π6 

βϑρ γὶθαἃ} σομπϑιιηηαύϊοι οὗὁἨ πὰ (0, 1]. 
17; Ἰλομι, ἰΪ. 18), δΔιῃὰ ἃ}1 οχίορμαὶ 
ὑἰϊηρθ ΟἿΪΥ 80 δι 88. {ΠΟῪ ΓΘ ὁ01:- 
ὉΠ ΘΟΥΥ ὕο {}}18. 

ἀκούει ἡμῶν] ΟΟΠΡΑΡΟ «088 ἶχ. 31; 
ΧΙ, 4 ἢ ΤΊ θ βθηδο οὗ “ Ποατπρ᾽ 18 
ῬΘΟΌΪΥ ἰοὸ δύ ΨΦο9}}). ΤῊΟ “ οαγίηρ᾽ 
οὗ Οοά, ᾿1κθ ὑπο “Κιηον]οᾶρο᾽ οὗ αοᾶ, 
ΟΔΥΥΪΟΒ νν ἢ ἰῦ ΟΥΘΡΥ ρογίοοῦ οοηβο- 
αάθηοο, ΕοΥν ὑπὸ Ὁπουριῦ 866 ὁ, 11], 22. 

15, καὶ ἐὰν οἴδαμεν... θὲ 8οϊηιι8 Υ.., 
ϑὲ ϑοΐηνιϑ Τῇ, ἀπά ἐγ τοό ζηοιο... ΤΊΘ 
ἴογοο οὗὨ {Π|18 ἀπαβιιὰ! σομβίγαοίοη 8 Ρ- 
ῬΘΆΓΒ ἤο ὈΘ ὕο ΤῸΝ Π|0 Ὁποία ηὖν 
ΡΟ ὑπο ἴλοὺ οὗ 80 ῬγΌΒΘηΟΟ οὗὨ {0 
Κυον]οαρο ἀηὰ ποὺ ἀροι {Π0 Κηον- 

15. καὶ ἐὰν (ἂν Β) οἴδαμεν (ἴδωμεν δὲ τη6) ὅτι ἀκ. ἡ. ς΄ 
(Ν 4) Β ΒυΥῪ (116) (8.6: δὲ βοΐηγιιβ γᾷ : οἵα. ἔξ" Α. ἔχομεν : ἔχωμεν ὃὲ (ἐὰν ἔχ. δὲ ἢ). 

Ἰοῖσο (861, ΤΊΟ βθῆβο τοαιυϊγοὰ 18 
ποῦ “ἃηα βου ὰ νν6 Κηον, θαὺ “ἃηἀ 
8! ο θα 10 06 ὑμαὺ 6 Κπον. 

ὃ ἐὰν αἰτώμεθα]) εὐἰιαίϑοσεθ)" 106 αϑἴν. 
ΤΊΝΒ ἀν ΟΥΒᾺ] ῬΏγαϑο ολ 0. ΒᾺΠ)51]- 
ὑπίοὰ ἔογ ἐἰιο ᾿πϊ θὰ ΡΠ γα8οὸ ψ ]10}} 
τνὰϑ πϑο( ὈΟ[ΟΥΘ (ἐάν τι αἰτ. κι τ. θ.). ΤῸ 
θοον ον που ποῦ μα κὸ 5. ΟΥ̓ 
ΔΗΥ͂ ΡΓΆΥΘΥ ΜΠ οἷν ΙΒ. ποὺ ἀοουτάϊηρ' 
ἰο (ΣΟ 3 ..}1}}. Δα βίηοο 6 85 τη ο 
(οὐ β ψ}}} ᾿νἷ8. οὐ Μ}}}}, 6 Τὰ 5. 41} Ἰιὸ 
ὑγΌ]Υ ΒΟΟΪΚΒ5 ἴῃ πημηθαϊαῦο ἀμ ργοδθιῦ 
Ῥοββοββῖοι (ΜΙ αΥκ χὶ, 24) ὑποὰρἢ {110 
γἱβ 010 (ΑἸ ηὐ την ὕ6 ἀοἰαγ οί, 

τὰ αἰτήματα] μοί οη 5 Υ., 116 }6- 
ἐἰἰοης (ῬἸΜ]. ἰν. 6; λικὸ χα, 24): 
ὑπὸ δβιιυϑίδῃιοο οἵ {{π᾿0 τοαιιοϑίβ, 1 ποὺ 
ΠΟΘΟΑΒΆΡΙΥ ὑπὸ δοῦμα} {πη 58 δδκοὰ 
ἴογΥ (τὰ αἰτηθέντα). 

ἀπ᾽ αὐτοῦ] 7γοηι λίην. ΤΊΘΒ0 ψουβ 
80 ΡΟΥΠΔΡΒ Ὠ]0}Ὸ Πα Δ ΠῪ ἢ} νο᾽ 
(ὁ, 11. 20) ὑμαη νν0}} ἐΑβκοα,᾽ Ὑοῦ 800 
Μανῦ. χχ. 20 (ἀπ᾽ αὐτοῦ). 

16, 17. Τ]ιαῦὺ ὈΟΪῃο885 οὗ ἀοόοβα (0 
(ἰοὰ, ν] οἷν ἀπ 3 ΟΧΡΥΘΒΒΙΟῊ ἴῃ ὈΓΆΥ͂ΘΥ, 
ἢ α5 15. ηϊοδῦ ΟΠΆΥΔΟΙΟΥΜθ]6 ΟΧΡΥΙΌΒ8- 
Βἷοιι ἴῃ ἱπ(ΟΥΟΘΒΒΟΥΥῪ ὈΓΆΥΟΙ, [[6]- 
Ἰοννβὴρ 10} (ἀοί ἸγΟΪνΟΒ 10] Β ἢ 
ἢ} ἢ (. 3). ΤῸ ΟΠΘΙΡῪ οἵ 
Ομειβύϊαι 110 8 ἔτοπι ὑἰὸ ἢγβὺ βοοίᾳ!]. 
Τομοο δὲ Φοῖν ῬΆΞΒΘΒ. ὨΔΙΌΥΔΙΪΥ ΤΤΌΤῚ 
ἴῃ βΌΠΟΓΑΙ ὑποαρῃηύ οὗ ΡΓΆΥΘΥ ὑο {1 ὖ 
οὗ ρυάγϑυῦ ἴον ὑπ Ὀγοίμβγθη. πὰ ἰὴ 
ἀοίηρ {π18 ἢ6 ἤχοβ αἰδθηὐοη οἢ {0 
[ΔἸ] Γ6Β οἵ ΟΠ γἸϑυϊδ 8. ΤΉΘ686 10 {110 
βογοβϑὺ ὑγ18] οὐ 10}. 
ΤΟ Ῥγϑυα] ΐης ῬΟΎΟΥ οὗἉ ᾿μ ον οοββίοη 

ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΝ π ἢ {π0 ΟΠ γΙβύϊμιι γον 6 ]8- 
ἰΐοη οὗἉ {π6 απίγ οὗ {πΠ6 Βοαν οὗ ΟΠ γἰβέ. 
ὝΠου (πἷβ ῬΟΥΟΥ 18. ΟΧΟΓΟΙβοα [ῸΡ 
ΟΥΠΘΥΒ 10 18 ΘΧΘΟΙΟΙΒΟα ἴῃ ἃ ὑγ10 ΒΘΠ86 
ἴῸΡ ΟὐΥΒΘΙν 68, δ ἃ ποὲ, ΔΓΡΙΟΧΑΥΥ 88 
ἰύ τ το, ΤῸ 056 ἀραγύ ἴτοὴ} 8. ΔΡο- 
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3 , “ “ ’ Ἁ Ἁ ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον, 
3 ’ Α ὔ ἴω ’ ΄-ὸι ᾿ αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ 

τ6 αἰτήσει... δώσει ; αἰτήσις (-ἡσει5)... δώσεις δὰ", 
ἁμαρτ. ἁμαρτίαν μή Α. 

βίο! ὑθδο νην ΓΘοΟ  ἾΒΘΒ ἃ ΤΠ] ΒὑΟΥΪΟῚῈΒ 
ἀθροηάθηοα οὗ πιᾶῃ ΡΟῚ πὰ ἴῃ {10 
ΒΌΪΓ 8] ΟΥΔΘΥ Πἶκὸ ὑπαὺ ΜΠ] Οὗ 18. ΠΟῪ 
Ὀθίπρ Βιον ἰο οχίβϑῦ ἴῃ ὑΐο ῬΠΥΒ1ΟΑΙ 
οὐάου; πὰ ἐπγουρ]οιῦ ὑπ0ὺ ρίδύ]ο 
δὺ “011ὴ θη] 68 {10 ΤΟΔΙΥ οὗ {{}18 
ἵπηηθ ν ΓὉ]Ον 310 ἁιοὴρ ἀΠο8α. ὙΠ ΟῊ 
6 δἀάγοββοι, δα ἢ ὈΆΒ6Β [ἷ8. ἀΥρὰ- 
τιθηΐϑ ΠΡΟῺ 10. 

ΟΟμρατο τ Ῥού. ἵν. ὃ τὴν εἰς ἑαυτοὺς 
ἀγάπην; τ. τὸ εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ δια- 
κονοῦντες; [ὕ}}}}. ἷν. 32; (0]. 11}, 13 
χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ; ΟΟ], 11]. 16 νουθε- 
τοῦντες ἑαυτούς. 

16. ἐάν τις ἴδῃ... 17 ἀαῊν ΟἿΘ 866 
ὡς ΠΟ ἅἀπίν, {πὸ Ἰμβύϊποῦ, 15. πῃ ]- 
ΨΟΥΘΆΪ ἴῃ (πὸ ΟΒγϊβθαι δοοίοίγ. Αὐ 
{86 580 ὑϊπ6 {Π|ὸῸὸ) οἰαγδοίον οὗὨ {10 
βίη ἰοναγ 5. ΠΟ ὑΠ0 ἀν 8. ΟΧΟΙ- 
οἰδϑὰ 15. οἰδαν ὀνοη Οαὐνναγαϊγ. [10 18 
ποῦ ἃ Ἰπϑύον ΒΡ Υ͂ οὗ ΒΌΒΌΙ ΟΠ. ΟΥ̓ 
ἀουδύ. 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ] 18 ὑγοΙ ΠΟΥ. 
ΤΊο δηά οὔ ργάγου 15 [Π6 ρου θοϊ οι οἵ 
ὑΠ6 ψ]ιο]α ΟΠ γιβθϊιη Ὀοαγ. ΤΊιΘ ΟἸ ιν 5- 
ΟἰΔὴ ὈΓΆΥΗ [ῸΥ [ΒΟ] ΟἸΪΥ͂ ἃ5. ἃ 1]01- 
ὈΟΥ ἴῃ {Π6 Βοοίοίγ. ΤΠ}. βρῃῦ οὗ 51} 
ἴῃ “4 Ῥγοί ποτ᾽ --- ἃ [οἰ ον ΟἸΥἸΒυ ἢ 
(ο, ἰΐ, ο ποίθ) --- νὰ τὉ 18. ΟἾΪΥ ΜΕ 
Ομ γβάδηβ ὑμαῦὺ δύ «ΓΟ 18 ἀθ Πρ --α 
ἈΟΟΘΘΑΒΆΓΗΥ 50 Γ5 ἴο Ἰη οΓΟρββίοη, Ομ. 
ΟἸοαμ. αὖ ΟὟΥ. 1. 2 ἐπὶ τοῖς παρα- 
πτώμασι τῶν πλήσιον ἐπενθεῖτε᾽ τὰ 
ὑστερήματα αὐτῶν ἴδια ἐκρίνετε. 

ἁἅμαρτ. ἅμαρτ.] ρέθοζαῦθ ρεοσαϊιην 
Υ., 9ϑἱπηΐης α βίη. ΤἼθ ἴον οἵ οχ- 
ῬΓΟΒδίου. (ἁμαρτάνοντα, ἱπαάἀθαϊηίοὶν 
γοηάογοά ἴῃ {0 1μαῦϊη) ΘΙ αϑῖθο 8 
{Π0 οαὐναγά ργοβοηῦ οἰδγαοίθυ οὗἉ ᾧἢθ 
οί. ΤΉΟΓΟ ἰἴ8 0 οχαοῦ ρα 61 ἴῃ 
Ν, 1, ἴο ὑπ γι ινᾶ8θ, ΟὐΟΠΡ. 6. 1. 25. 
ΔΥ ποὺ [1 ὃ. 32, 2. 
μὴ πρὸς θάνατον] ποΐ τηΐο αθαίῆ. 

Τ ϊο ἴα [0] ον απ ΟΠ γΙϑύ (Ὁ. 12). 
θοαῦ 18 βοραγαύίυῃ οὶ Η πη. ΑἹ] 

τοῖς ἁμαρτ. μή : τοῖς μὴ 
ἐρωτήσῃ : Ἔτις ΥΩ ΒΥΥΥΘ. ἐρωτήσῃς δι. 

Β'η ὑθηαϑ [0 τηᾶϊο {Ππ0 [6] [10 [058 
ΘΟ ἰοίθ, Ὑϑῦ ποὺ ἃ11 θαυ}! ; ΠΟΡ 
81 ἴῃ ἃ χοὰ ἃμαὰ πμϊζογαῦϊο ἀ0- 
σΥΘ6. . 

ΤΊΘ ὑποιρὺ 15 πού οὗἩἨ πο ἀοῆηϊίθ 
οχίουα] οΠδγαοίου 0168. οὗὨἨ ραΥ ϊΟΌΪΡ 
δοίβ, ἃ58. ΠΥ] ηρ᾽ Δ ΔΌΒΟΙπΐΟ γα]αθ, Ὀαῦ 
οἵ τοῦβ ἴῃ τοϊαθίοη ὑο {0 ΠλΔ1}}5 Ψ11016 
δύο δηᾷ ἰδ. 
Το οἴλιβο “ποὺ ἀπίο ἀοαί]ι ̓  ΘὍΟΘΒ 

Ὀούὰ πιὰ ἐἢ6 ραν] 9 δμὰ τι ὑπὸ 
ΠΟΙ, 88 18. ον ΒΟρΡΆΥΆ ΟΪΥ ἀοΥ- 
ΜΓ Β. 
ον ἐΠ6 οοποορύϊΐοῃ οὗἉ “ ἀοαὺῃ ̓  566 

6. 11. 14 ([Π|6 ΟὨΪΥ ΟὐΠΟΥ ῬΪλο6 ἴῃ {π0 
Ερ β01|.5 ψοῦο πὺ ΜΟΥΔ ΟΘΟᾺ}8), 
Φοἢη γν. 24 (111. σι ἢ; Υἱ. δο; χὶ, 2; 
Υ111,. 24, Τὴ ἐπουρ]ύ 15. ΘΥΙΔΘΏΟΙΥ 
πού οἵ μΠιγ βίοι! ἀοδί ἢ ἃΒ «1108 ν. 14 Εἰ 
Οὐμραγο, ἴῃ ΔΗΟΥΠΟΡ ΟΟΙΠΘχίοῃ, 
ΨΦοῖι χὶ, 4 αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι 
πρὸς θάνατον. ἼἼὸ Βα] ον ὸ πρρὰ- 
{ἶΐνο (μὴ πρὸς 6.) παύιν ΠΥ [Ό]]ΟννΒ 
ἤροῖὴ 16 ΒΡ ΟΒΙυἴοὰ (ἐών τις). [Ὁ 18 
ΟὐΠΘΥΜ 50 1 Ὁ. 17. 

αἰτήσει] γροίϊξ (- αἱ Ὗ.. ρμοοίίαδίξ Εἰ, 
ἦέ εἠαϊίί α΄. ΤῺ]Β. Μ0}}} Ὀ6 115. παθαγα ]} 
δ βροπίληθοιβ δοίη. ΤΠ ΘΥΘ 18. ΠῸ 
προὰ οἵ ἃ οΘοῃμδηὰ, 

καὶ δώσει] ἀπε μ6 5δαϊϊ σίδο, ΤῊΘ 
Βα] οοῦ 8 ὈΘΟὴ ὑαίζο ἢ0 θὸ (1) {Π0 
Ἰη οΥ ΌΘΆ501, ΟΥ (2) αοἄ (ἀαὐὲξ οἱ οἰξα)) 
7)ογυΐηι Τογύ. ὧδ 7 μαϊδ. το; Ὀὰύ 
ααδείξωγ οἷ, Ἰα. 2). [Ι ἴδνουν οὗ ὑδο 
ἤνβῦ υἱοῦ ὑπ σομἐ πα υ οἵ {Π|Ὸ ὁ0}.- 
βίγιιοίϊοῃ (αἰτήσει, δώσει) αῃὰ {0 ρᾶ- 
ΤΆΠΟΙ {Δ π108 γ. 2ο ἢν θ6Θὴ πυροά. 

ΤΊ6 βϑοοηὰ νἱῶνν 13 (παῦ ψ ]οἢ 18 δ 
ἢγβῦ βυρροβίραᾳ ὈΥ̓͂ Π6 ἰλησαὰρο οὗ 
δου ρύυα ΓΟ ΘΌΠΘΡΆΪΪγ. ΤῸ ἦ ρίνο 0 
ἷβ. ΟΙΒΟΜΊΘΥΟ ὑγοαύθα ἃ8 ἃ αἰνηθ Ργ6- 
τοφαίίγθ: Φοἢη Υἱ. 33; Χ. 28; ΧΥΪ,. 2; 
φι11. Βαῦ {πο γθ 15. που ΐπρ ἸΠΒΟΥΡ- 
ὑαγαὶ ἰπ (π9 ὑπουρθύ (μαὺ ὑπ ὈΘΙΊΘΥΘΥ 
ἄοοβ ὑπαῦὺ ποθ αἀοά ἄοοβ {πγοῦρὶὶ 



Υ. 17] 

4 ἤ 

προς θανατον. 
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᾽ ε “ Α μ“ 9 Α ἐστιν ἁμαρτια πρὸς θανατον' οὐ περὲ 
3 ) ὅ .«“ ᾿ , 17 “- ἐδ Ὅ» ς “ 
ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ. "ἥἰπασα αδικία ἁμαρτία 

᾿ἷπι; ΦΔΠ108 γ. 20, 8, 11}1 οα {116 016 
10 ΒΘΘΠΒ ΠΟΙ ὨΔΕΙΓΆ] ὑο 800 ΠΟΙ ἃ 
Τοΐογθηοθ ἰο {16 ἀϊγθοῦ δούϊοη οὗ αἀοά, 
7 ἀοα᾽ Ὀ6 {πΠ6 βυρ]θοοὺ οὗ “ρσἶνο᾽ 

ὕπο αὐτῷ ΠΙΔΥ Ὀ0 0 “οἰίοι᾽ 
ἀλίνο, διὰ τοῖς πιστ. {μ6 αἰϊγοοῦ 
οὐ]οοῦ οὗ δώσει: " (ΠΟα 5118}} σῖνο 1Π|0 
ἴο ὑποβθ ὑμαῦ βῖη ποῦ πηΐο ἀραί [ὉΣ 
πὶ, ἢ ΔΉΒΥΟΥ ἴ0 [15 Ῥγάγοῦβ.᾿ἡ ΤΙ 8 
᾿ΟΤΟΥΟΥ ΒΟΘΏ8 ἴο 6 ΔΥΠΠ014]. ΤΠΘ 
αὐτῷ 18. πιοδὺ παύμνα! }γ {Π|6 5 πη ηρ' 
ὈγΟΐ ΠΟΥ ἱπ ΔΗΥ͂ Ολ80. 

δι ζωήν] γίνε ζῶ. ΤῊΘ βίῃηπου 18 
ποῦ “ ἀραᾶ, ποῦ γοὺ “βἰημίηρ απΐο 
ἀοαῦ,᾽ θαὺ 118 ΠΠῸ 18, 48. 10 ΨΟγῸ, 888- 
Ροπαᾶρα ἰῃ μανύ, ΟὐπΡ {0} χ. 10. 

τοῖς ἅμαρτ.] ΘΥ0η ἔο ἐΐοψι ἐδμαΐ... 
ΤΊΙ6 β[ηρ16 ὁ86 (ἁμαρτάνοντα) 18. ΠΟῊ 
ΘΌΠΟΡΆ ΒΟ, ΟΟὨΡ, Ὁ. 13. 
ΤΊ ἀρροβίδιοη οὗ ἃ μουβοηδὶ θ]υγᾺ] 

0 δὴ εὐϑίγδοῦ πο πῃ 18 ποῦ ΒΟ 
ῬΆΓΆΠ16]; 1 ΟὐΥ. 1. 2. 

ἔστιν ἀμ. πρὸς θ.] ὁεἰ ροσσαΐμην αὐ 
μιογίοηιν Υ΄., 67} ὦ κἔὼ πηΐο ἀοαξῆ,. 
111ὸ ὑγληϑ οι “ἃ Β᾽η (ἁμαρτία τις), 
Ϊ8 [ο0 ἀοἤηϊίο, ΤῸ ὑποιρηῦ 8. ποῦ 
οἵ βροοϊίο δοίβ ἃ8. δι}, θαὺ οἵ τοίβ 
ἢ πᾶνθ ἃ οογίαϊη οαἰαγαοίου: 
“Πρ γΘ 18. ὑΠπῶὺ ψ]οἢ πιαϑὺ ὈῸ 46- 
ΒΟΥΙΡΟΑ ἃ5 8). απο ἤθεα, {ΠΟΥῸ 8 
ἐμὰῦὺ ψΠΪ6Ϊ ΨΠΟΙΪΥ βοραγαῦοθ [ΤῸ] 
ΟἸιυϑὺ. Τὸ ρηταβο, Ὁ πιυϑῦ Ὀ6 Γτὸ- 
ἸΏ ΘΠ ὈΘΓΟ(, ΘΟΏ1ΘΒ ἴῃ ἃ ῬαΒΒαρῸ ΜΏ10}} 
4619 ψὰῦῃ ὑΠὸ ῬγΆσον οἵὗὁἨ ΟνἸΒ0]Δ 8 
ἴογ ΟἸ υϊδύϊδηΒ ἀπά ποὺ Ὁ" Πού οη. 
ἥθο Αἀάϊίομα) Νοίθ. 

οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα... ἨΟΉ }7Ὸ 
εἰΐο αἷσο μὲ γοροὲ χιιῖβ Ὗ., ποΐ σ0η- 
σθγηΐησ ἐμαὶ (ὦ 7 εν ἰδλαΐ ... ΤΊ]1Θ 
Βη υαηὖο ἀοαίῃ 18 ᾿ἰβοϊαἰθα δηᾶ γοὸ- 
δαγαάρὰ ἴῃ 18 ὑουν 0 ]6 αἰδυϊ οὗ 88 
(ἐκείνη. ΤΤῈὴῸ νΌΓΑΒ περὶ ἐκείνης 
ἸΏΔΥ͂ θ0 οοππῃοοίοα Οἱ ΓΠ6 0} λέγω ΟΥ̓ 
ἢ ἐρωτήσῃ. ῬΟΥΒΔΡ8 1Ὁ 18. θοϑῦ ἰο 
οοηπῃοοῦ ἐμοὶ τἱ ἢ ἐρωτήσῃ. ΟὐομΡ. 
 οἢη χνΥΐ, 26: χνἱΐϊ. 9, 20. 

ΤῊΘ οοηϑίγιοίοη λέγω ἵνα ἴΒ ποὺ 
ΘΟΙΏΣ ΘΟ : ΛΑοίβ χὶγ. 4. ΟΟΏΡ. εἰπεῖν 

ἵνα Μαίί. ἵν. 3, ὅδο.; ἐρρήθη ἵνα ΛΡοΟΟ. 
Υἱ 11, ὅϊ6, 
ἐρωτήσῃ ] ἠλαϊό γοηιοοί, ΤῊ ΟΔηρο 

οὔ {πὸ νοῦ ἴγομι αἰτεῖν (7. οέ6γ6), 
(αἰτεῖσθαι), ἰο ἐρωτᾷν (Υ. γΌΘαΥΟ), 
οδπποῦ Ὀυὺ ὈῸ 5Β]ρη  βοληῦ, ἜἘρωτᾷν 
18. {1ὸ νψογὰ ν οὶ 18. πϑοα οὗἩἨ ΟΠ ΥΙΒῸ Β 
ὈΓΆΥΘΥ 0 {πο Εαΐμον (Φο] χὶν, 16; 
ΧΥΪ, 26 ; ΧΥ͂ΪΪ. 9, 1, 20; 601}. 1 ΤΊ ΟΒΒ. 
ἵν. 1; 2 Φο] 1 5). 10 ΒΘοΙηΒ [0 πα 
0 τοχαθϑῦ ψ]10}} 18 Ὀαδοα Ὁροῃ 
ΤΟἸ]Ο ΒΡ, Ροὴ ἃ ΠΠἰκοποα8 οὗὁὨἨ ροϑὶ- 
ἰἰοη. τὸ {ὉΠ ἐδ ποῦ μι ΓΘ 
ΘΧΡΟΓΟΒΒ ὑΠ0 ΤΥΆΟΥ ΟἵἨ ὈγΟΙΠΘΡ [ῸΓ 
ὈΓΟΌΠΘΥ ἃ5. 8110}, ὸ {6 ΘΟ ΟΣ 
Καῦον. διοῖ., ἃ ὈΓΔΌΟΥ 18. ποὺ 6ῃ- 
7οϊμοα ΕΥ̓͂ {π6 ἀροϑίϊο, Δὖ {1160 88 π|60 
ὑϊπι0 ᾿οὸ ἀοο8 ποὺ ζουἱὰ 1. 10 ἀο68 
ποῦ Ἰἴὸ υιὐμῖιι 8. ΒοΟροΙ, 

17. πᾶσα ἀδικία... ογιηιῖβ ἰγυϊφιυιῖ- 
ἐα8... Υ͂., αἰΐ πον) θομβηο58... ΤΠ6 
ΜΟΣΒ. ΤῸ δἀαρα ἰο βον ὑπὸ Μ 146 
ΒΟΟΡΟ ΜΟΙ 15. σίσοπ [ὉΣ {ΠΠ0Ὸ ΟΧΟΥΟΪΒΘ 
οἵ ΟἸ ιν βεϊδπ ΒΥ ΠΡΌ πὰ ἰπογσ68- 
βίοῃη. Αγρᾶγῦ ἴτοι 8110], Β'5. 15. ΔΥῸ 
ΟΡΘΩ τηδη] δία 0 η8 οἵ ἃ οἰ) ΥΔΟΥΘΥ 
8]16ῃ ἴσοι (1οα, ὑΠ6ΥῸ ἃΥ6 οὐδοῦ" Β1ἢ8 
Ψ]]οΙ ἤονν Ὸη) δὴ Σπρογοοὐΐοη 
δηὰ ᾿ΠΗΤ Ὁ, ἀπα 1ἢ τοραγαὰ 0 {1|086 
ΟΠ νἰβύϊη ᾿μ οΥΟΟϑΒῖο. [8 18. ΜΟΥ, 
ΑΙΙ απυρ] ΘΟ ΒΏ0885 (6, 1. 9), ἃ1}} ἔ]ΡῸ 
[0 [Ὁ1Π] οὐὐ ἀνύγ οο ἴο ἃπούϊιου, 18 
515, δηά ἴῃ {Π158. ΔΙΏΡΪΙΟ Πο] ἃ {ΠἸΟΥῸ 18 
δραηαδηῦ ΟΡΡΟΥΆΠΙΟΥ ἴῸΓ {110 ΘΧΟΓΟΪΒΘ 
οὗ ΡΓΆΤΟΥ, ἸΤΊΟΥΘ 15. ἃ βίῃ ποὺ ἀπΐο 
ἀολ]ν, οὗ ψ] 1 6]χλ 016 ΘΟΠΒΘΑΊΘΠΟΘΒ ἸΠΔΥ͂ 
"ὸοὸ γτοηρονοά ὈΥ {Πὸ ὈγοΟύΠΘΥ ΒΒ Ροί]- 
0. 

ΤῊΘ βἰαϊοιηοηῦ ὑμπαὺ 4811] πηγρξο- 
ΟἸΒΏΘΒΒ 18 δ᾽. τιϑῦ 0 ΟΟΙΡΑΙΟα 

1 Τὸ ἰβ ἰπἰογοβίϊηρ ἰο πούϊοο ὑπαΐ ἐρωτᾷν 
8. αδοὰ ἰὴ {18 Βοηβο οὗ ΟἸ συ βέ]) ὈΓΆΥΘΥ 
ἴον ΟΠ ΒΔ η8 ἴῃ ἃ ὙΟΥῪ ΘΑΙΪῪ 1ΠΒΟΥΡύ]0 

ἰὼ 186 Βοχηδη (ὑκίδοοια δ: ΖΗΘΗΘΟ ΕΝ 

Κω ΚὰιΙ ἐρωτὰ Υπερ ἥλων (Νουίῃ- 
οοθ διὰ ΒΟ ]ΟΥ͂, Πολπα ϑοίίογγαπδα, 

1. 1ὅ9. 
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ἢ 3 3 ΓΝ ω ἐστίν, καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρόφ'θανατον. 

ΤῊΒ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΙ ΟΥ 51 20ῈΝ... ΓΝ. 18 

18 Οι- 

ε“ φ σι - δ 
δαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ ποῦ θέοῦ οὐχ ἁμαρ- 

17 οὐ πρὸς : ΟΤΏ. οὗ γα 5υγ.}] ἴμ6 Τοτί. . 

τὶν {Π0 ΘΟΠΙΡΓΟΙΘηβῖγο ἀοβηϊ(ίοη οἵ 
81} ἴῃ 6, 11], 4 ἰαιοίθ88}085 ἐθ. δ8[)), δά 
ΘΟΠΒΥΘΙΒΟΙΪΥ δύ) ἐσ ἐατοίθ88γι685. βίη ἰβ 
0Π6 πιοϑῦ σΘΠΘΓᾺ] ἰοῦ δηὰ 15 αϑοὰ ἴῃ 
Τοραγαὰ ὅο {116ὸ ψ1}} οὗἨ (οα [Ὁ χρη. 
ΒΥ ναύονον ἃγύ, Ἰπύθ ΓΔ] ΟΥ̓ ΘΧΤΟΓΙΔΙ, 
Ἰηδη [18 8]ιουγῦ οὗ {}}}8 ΜΠ], 8 ιὐ 18 
ΒΡ ΓΙ ΠΥ ΔΡΡΥΘΙομἀοα, μι ὁ Βἰη8. ΤῈ 
Ὑ0111 οἵ σα Ἰῃμὰ 06 σοποοίγοα οὗὨ ἃ 
Θμ οαϊ θα ἰῃ ὁ Ἰατν, ἴῃ τοβροοῦ οὗ {10 
Ὑ11010 οοπϑύϊἑ αὐϊοη οὗὁὨἨ {πηΐπρθ, οὐ ἴῃ 
ἐὐρ; ἴῃ γοβρθοῦ οὗὨἁΝ 6 οἰαίη!Β τηδάο 
ὈΥ οὐμοῦβ. ὅ0 ἰὖ ἰβ ὑδιαὺ 4}1 νυἱοϊα οι 
οὗ ᾿ἰφνν δη4 ἃ}} νἱοϊαὐΐοη οὗ υἱοῦ 18. 5 
Ἰοοκοὰ αὖ ἴῃ ἃ β066018] ἁβρεοί, [1η- 
τ Β ὐΘοιιβηιθ88 1 8 0110 18 }}}{οϑὐαοη οὗ 
81}, ΟΡ, ἼΔΟΙ. Υἱ, 13. ὅπλα ἀδικίας 
τῇ ἁμαρτίᾳ. 

4. Τὴ οὐγίαϊμ ΩΓ δρ γα ζηλοῖ. 
ἰριίσο (18---τ2ο). 

ΤΙΘ ὑπουρηὺ οὗἨ βἰη, οὗ βὶπ διῃηοηρ 
{10 ὈγοίΡΟη, οὗ Βὶ ἀηΐο ἀοα.}}, [ὈΓΟΕΒ 
ὑπο ΑΡοϑύ]θ ἕο γὑϑοὰ] οοθ Ἰῃογὸ {Π|0 
ΔΑΒΌΏΓΔΠΟΟ ΟΥἨ [Ἀ10}, Ιῃ βρίϊζο οὗ {110 
βιἃ ἸΟΒΒΟῚΒ οἵ ἀΔΠ]Υ ΟΧΡΘΥΪΘΠΟΘ ἢ} γ6- 
ΔΗΓΠ)8 0110 ὑγα 5. Ν]16}} {116 ΟΠ Ἰϑυλῃ 
ΚΗΟΜΒ: ὑΠ0 ὈΥΪΝΠΟΡΟΒ. οὗἩ ὑΠ0 ἀἰνίπο 
Ὀἰγῦ (18); {π10 ἔποῦ οἵ {μ0 ἀϊνίπο 
ΚΠ ΒΙΠΔΗ8}}10 (19); μο δάνδιοο ἴῃ 
αἰνίιθ ἀπαἀογβίαϊηρ ἰβϑαΐηρ ἴγοὴὶ 
αἰνίμθ ΓΟ] 8} (Ξο). 

ΤΊνο ὑμγοο ο]ὰ γοροὐϊιλοιι οὗ οἴδαμεν, 
406 ἤποῖῦ (18, 10, 20), σίνοβ ἃ ὙΠ ὑπο 
ἴοσηι ὑο ὑ}}0 ρα ΆρΡΤΆΡΙ.. 

18,ι, 7110 ΡΟΥΟΣ οὗὨ ἱπίογοοββίου. ἴο 
ΟΥ̓ΘΙΌΟΙΙΘ ὑΠ0 ΟΟὨΒΘαΙΙΘΠΟΟ5 ΟΥἨ 5]η 
τσ ῦ βοοὴὶ ἰὼ οπουιζαρο ἃ οδγίαϊῃ 
ἱηα Πθγθηοο ἴο βῖι. ΤὨθγϑίογο δ0 Φοἢη 
ΤΘ- ΔΙΠΓ8. ὑ}|0 Οἰθμχθηΐβ οἵ ΟἸ γἰϑιΐδη 
Κπον]θάρο, ΕἼΟπὶ {18 ροϊηὐ οὗἉ βίραὺ 
086 ἢγβύ ὑγαθ οὗἨ νγ]ο ἢ) 6 ΟΠ γι βέϊδῃ 
8 ἈβΒ ΓΘ 15 ὑμαῦ, ἴῃ Βρ᾽ῦθ οὗὁἨἁ (6 8Ὁ- 
ἸΟΓΙΏΔΙ ὈΥΘΒΘΏΘΘ οἴ 81} ΘΥ͂Θ ΔΙΏΟΠρΡ' 
ὑο Ὀχούῃγθη, ὑὰ9 οὨ]ὰ οὗ Οοἀά “ βἰῃ- 

πο ποὶ Ἠδθ [188 ἃ μαϊοα] Ρτὸ- 
θοῦου βίο σοὺ {18 1.18 Δα ΥΟΥΒΑΥΥ. 

18. λυ βϑῇ ἀοίηυμϑ Ὗ,, τὐό ζηοιο, 
ϑὲ Φομη αϑὸ8. (ἰδ ΔΡΡοΑΪ εἴο ἀ08ο- 
ϊαὁ Κπον]θάρο ἴῃ ὕμο οηβ: “0 
Κηον,, διὰ “γοὸ Κπον, Τ}6 Ι͂ΌΓΏΙΟΥ 
ΟΟΟΒ: .7 
᾿ἿΠ, 2 οἴδαμεν ὅ ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅ ὅμοιοι 
αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν 
καθώς ἐ ἐστιν. 

11. 14 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅ ὅτι μεταβεβή- 
καμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωὴν, ὅτι 
ἀγαπώμεν τοὺς ἀδελφούς. 

Υ, 1ὃ οἴδαμεν ὅ ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος 
ἐκ τοῦ θεοῦ οὐ Χχ ἁμαρτάνει. 

Υ. 10 οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμέν. 
Υ. 20 οἴδαμεν ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ 

ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώ- 
σκομεν τὸν ἀληθινόν. 

Ιη οοηύγαθῦ τ 1Ὁ}} {086 ΡΡΌΘΔ]8. ἴο 
Τὰ ἀληγθη να! πο] ρ΄, δύ 0]. 60186- 
ΠΘΓΘ ἈΡΡΟᾺΪΒ ἰοὸ {16 Κηον]οαθῸ 
Ὀγουρὶῦ ὈΥ δούα}] ΟΧροΥθηο0 (γινώ- 
σκομεν): δ. 2 Ὡοΐο. 

δύ Ῥάὰὶ ἀ808. 16 βᾷι6 [Ὁτιὴ (οἴδα- 
μεν) ποῦ πμίγοα Ὁ} : 1 ΟὟΥ, Υἱ}]. 1, 
4:;.2 οὐ. γ. τ; οῃι, ἰΪ, 2; 11, το; 
ΥὙ11.14; ΥἹἱ]]. 22, 2Δὃ ; τ ΤΊηι. 1. 8. 

Οἴδατε ἰβ ἰουΠ : 
ἾΪ. 20 οἴδατε πάντες... τὴν ἀλήθειαν. 
111. κα οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα 

τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ. 
11. 15. οἴδατε ὅ ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτόνος 

οὐκ ἔχει ̓ ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένου- 

σαν. 
πᾶς ὁ γεγενν. ἐκ τοῦ 0.1] ογηηϊΐβ 

χιυὲ παΐμ8 ὁ8ὲ ὁ. 2260 Υ͂. ΟὐομΡ. ο. 
11]. 9. 

οὐχ ἁμαρτάνει) ΟὐμΡ. ἱἰ, 9. ποίθ᾽ 
(ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ). ΜΙ ]ο δύ Φολη 
Βύαίοβθ (8 πιθοῦ γόβοῦνθ 116 γοῦ 
ΥΘΟΟΡΏΪΒΟΒ ἐπ 6 Ὀγούμον ᾿---ὈΓΟ Θ᾽ 88 
Β00) Οὗ {Π0 ὁπ6 ΕΔ [1161 ---ἰ ΒἰΠηΐηρ' ἃ 81} 
ποὺ αηἰο ἀοαίϊι ᾿ (0. 16). Τ]10 ραγδάοχ 
ΤΘΙΏΔΙἢΒ ὉΠΒΟΙγΘα, 
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ἐ 3 4 Ων “Ὁ ΄-΄-. 

τάνει, ἀλλ᾽ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ τηρεῖ αὐτόν, καὶ 
Υ φ᾽ “ 

ὁ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ, “ « 3 “- 
᾿Ἰϑοἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ 

“ Α εὔ 3 ΄ι ζω » 

θεοῦ ἐσμέν, καὶ ὁ κοσμος ὅλος ἐν τῴ πονηρῷ κεῖται. 
ᾷ ρ 

18 ὁ γεννηθείς : σφοτιογαϊΐο νᾷ. 

ἀλλ᾽ ὁ γεννηθεὶς...τ. ἃν,] 804] φοΉ 6 76- 
ἔϊο (πη αὐΐοϊξαϑ Β.) 1)6ὲ δογιϑθγεαΐ θμΉν 
Υυ δυο [6 ἐπαΐ τσα8 Βοροίίοη 4 Οοά 
ἤοθροί, ἴα. 116 ἄοθβ ποὺ ἀοροιά 
Οἢ). Δΐ5 ΟΥ̓ΤῚ δὑψοη ΡΝ ΟΥ γἱρηαημοοθ. ἨῸ 
ὰ8 ἢ δοῦν ΕΠΘΗΙ (6 πονηρός), θα 
110 ἸιᾺ5 4180 ἃ ψαίο! πα] Οπαὰγάϊΐδῃ. 

ΤῊΘ ῬΠΥΆΒΘ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ 
δ υπίχπο. δύαῃαϊηρ' ἃ8 Ὁ 4068 1η ΟἸΟ80 
δυχίαρο᾽οη τὐδ ἢ ὁ γεγεννημένος ἐκ 
τοῦ θεοῦ 1ἰί 18 ΠῊΡΟΒΒΙ)]ο τἢ᾽0 γοραγὰ [ὖ 
ὃἃ5 Ἰἀοπίϊΐοιϊ ἴῃ γοίογοποο, δια {110 πιοη- 
(ἰοη οὗ ὑΠὸ ρσγοαῦ ΔΑΥΟΥΒΆΡΥ ὨΔ(ΠΓΆΙΥ 
βαργοβίθ {Π6 ὑπουρῦ οὗἩ {πὸ ἥοη οὗ 
(οά, 116 βϑου αν ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῚ 18 ΡΓῸ- 
ὈΔΌΪΥ υϑοᾶ ὕο ΘΙ }]αΒ 86. 0 Ο0η- 
πΠοχῖοι οὗἨ ὑπὸ οι να} {Π086. ΜΠ ΟῚ 
ΗΘ “ἷκ ποῦ ἀβμαμηοα ἴο ὁᾺ}} Ὀγοί σοι 
(Ηοῦν. 11, 11 ἐξ ἑνὸς πάντες); Μ]}110 
ὑπο αἰβογθηοο οὗ γεννηθείς ἴγοηλ γε- 
γεννημένος ϑυρροδίβ ὑπ αἀΙΒΌΥΟΙΟΟ ἴῃ 
{Π|6 ΒΟ} οἵ {Π6 δοῃ ἔγοηι ὑΠ 6 8501- 
8810 Οὗ ιθὴ ΜΠ ]1Οἢ 18 τη ]κο 1ὴ ΦοΗΥ. 
26 τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. 
Το Τϑιλ Κα 0 ]0 Πμαὐη τοδαϊηρ' ἃρ- 

ῬΘΩΥΒ 0 γοργοϑοιὺ ὑΠ0 Οὐοοὶς ἡ γέν- 
νησις τοῦ θεοῦ (Μαϊί. 1. 18). 

τηρεῖ] Τ|ιὸ νου 15 πϑοα ΟΥ̓ ΡΟΥΒΟΠΒ 
Μαιύ. χχυ. 26, κ4; (χχυῖῖ. 4); Φ6] 
ΧΥΡΙ. 11, τς (μοῖ6); ΛΑγροῦδ. 1}. τὸ; 
Φυὰθ 21 (ἑαυτοὺς τηρήσατε). [ὑ οχ- 
ῬΓΟΒΒΘΒ. ἃ ΓΟ] ἃ] γοραγα ΤΡομλ Μ10}}- 
Ουὖΐ γαύ ΠΟ. ὑ] ἢ β 0 οἰιϑύοα γ. 

ὁ πονηρός] γπαἰγηα Υ. 83,60 6, 1]. 
13 ηοίθ. 

ἅπτεται] ἰαηισὶξ Υ. ΤΊΟ γΘΥ Ὁ ΟΟΟΌΓΒ 
᾿Οἰβο οΥ6 ἴῃ δύ Φολη ΟὨΪΥ ἴῃ Φοδη χΧχ. 
17. Τὸ ἀθβουϊθθ8 “8 Ἰαγίηρ ποΙὰ οπ;, 
ΤΩΟΤῸ ὑπδη ἃ ΠΘΥῸ ΒΈΡΟΥ ΠΟ] ὑοιο ἢ 
(θιγγάνειν). Ἐνοη ΜΏΘη ἰδ 18 πιϑοᾶ οὗἉ 
ΒΙΠΡΪ]Ο ΡΠΥΒΙοΑΙ οοπίαοῦ, ἃ ἀθόροὺ 
ΘΟΠΠΘΧΊΟΉ 18 ἱπα]ϊοαίθα, ἃ8 θη ὑπ 0 
Τιογὰ “ἰοποιιοα᾿ {110 βίοκ. Ξ'θ6 ΟὉΪ]. 1], 
21 μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς. 

αὐτόν ΑΔ νρ: ἑαυτόν ςδ Δ" ". 

ΟΟΙΠΡΑΙῸ 8, οὐ. 1ξ μὴ ἅψησθε 
τῶν χριστῶν μου. 11|Ὲ ρστουπμὰ οἵ 
ΒΆΪΟΟΥ 18. γον] οα ἴῃ Ψ0}1} χὶν. 30 ἐν 
ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν. ΛΒ γοῦ {}16 ρεΐν- 
ΟἾΡΪΘ' οἵ οΥἹ] 15. νὰ ποσῦ. 

1Ι9ς. ἔγοιιν 1.0 ψόοηθτα βἰαθομηθηῦ 
οἵ 16 ΡΥ Πορὸ οἵ δομβ οὗ (ἰοα δ 
0]. σοοΒ Οἢ 0 ἐδὸ ΔΠγιπαίοι οὗ 
{110 Ῥϑυβομδὶι γο]αὐΐοι 'ὰ Μ]}10}} ὸ δηὰ 
ὑΠο8ὸ ΜΠ ὴλ 10 εἰ οβΒ8ο8 βίαηα (0 
ΠΠπὶ (ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμέν). 
11 βύγαοίνγο οὗ {Π|0 γουβο ἴβ ΟΧ ΡΥΟ8- 

Βῖνο. ΤΊΟ ἀΌΒομοΟ οὗ {π0 Ῥουβομὰ ργὺ- 
ποῦ (σοπ γαϑὺ ἰγ, 6) 1 0110 ἥγϑὺ οἴλπι80 
ὑπ γΟν 5. 8}} {116 ΟΠ] Δ ΒἾ8. ἸΡῸῚ {}ιῸ 
αἼ 16 Βοιοθ οὗ Πἰἴο: “ὁ ΚΗΟΥ͂ {λιαῦ 
10 1 ἤτοι αοἀ ψὸ ἀγα οὐ θοΐπ ν᾿ Πὶ 
εἴ βοδοῃὰ οἰλυβθ {Π|Ὸὸ ΘΙ] ΔΜ 18. 18 
οἰαηροα, Ονὐϑν ἃραϊηϑ {0 (1 01} 
δοοίϊοῦγ, ομἱν αἰ γ ̓πμαϊοαϊοα ἴὰ {116 
ιοοραΐη πορβ, βία “ὑμο 0 ]Ὸ 
γον], δὰ οἱ ὑΠἷν αὐὐοιδίοι 15 ἰχοά, 
1110 γοϊαθίοι οἵ πὸ ΟἸαν 9}. τὸ (ἀοά 
18. ΜΊΔΟΥ αἰ ογοαῦ ἔγοιὰ ὑπ οὗὨ {110 
γγου]ὰ ἰο ὑλιὸ ν}} 0. 

Τ}}15 ΟΠ ΟΥΟΏΟΟ 15. ὑγοισῦ οὐ 1 
{110 ὕνγο συυγορο  Ἰησ᾽ ΡΠ 805. ἐκ τοῦ 
θεοῦ εἶναι ἃιιὰ ἐν τῷ πονηρῷ κεῖσθαι. 
16 ἄγϑύ ἀθβουῖῦθβ ὑλιὸ ἀθϑυϊαΐο βοῦστοθ 
οὗ Ὀοίῃρ : ὕδο βοοομᾷ ὑλοὸ ἃούαμα] (Ὀαὺ 
ποὺ ΟΑΒΘ.1}}) ΡΟΒΙ ἢ, 

ἐκ τοῦ θ. ἐ.})ὺ ὅο0. Αααϊίοια] Νοῖο 
οἡ 111. 1. 

καὶ ὁ κι 57 ΤΊ οἴαυθο ἸΠκο ἐδ 
ΘΟΙΥΘΒΡΟΝΑἑ Ως Οἰλι505 ἰῃ δ. 1δ (ἀλλὰ 
ὁ γενν.), 20 (καί ἐσμεν), 18. ἃ 1π46- 
φομαδπὺ βιαϊοπιοηῦ ἃπὰ ποὺ ἀορομάοιῦ 
οῃ ὅτι. Το Ουἰβίϊαῃ 18 010 00 ἸΙοοκΚ 
ἀρὸη ὑπ βαθὺ ἔμοίβ οὗ {9 ψἱ οαΐ 
Ὀοίΐηρ νου ΒΟ] θα ὈΥ {ἰπθ 1}. 

7}16 ογάᾶου ὁ κόσμος ὅλος ϑιιροοδὶδ ἃ 
ΒΡ. ἀἰδογθοῦ οοποθρύϊοι ἤτῸπ] ὅλος 
ὁ κόσμος (ς. ἰὶ. 2): “ο νοι], {16 
οὐραμί ζω θη ΟὗὁὨ ΒΟΟΙΘΟΥ ἃ8. ΔΙ 1οὴ [ΣΌΝ] 
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λ Φζ ᾿ κι “΄ ς.Ἄ ᾿ γι σι "οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν 
μ“ ε “ σι διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν" καί ἐσμεν ἐν τῷ 

20 οἴδαμεν δέ δὲ Β τηο: καὶ οἴδαμεν Α Ὑρ ΒΥ [80. ἥκει : -Ἐ οὗ σαγηθη ἰηααϊῦ 
ποβίσὶ οδιιδῶ δὺ ῬΆΒΒ.Β δβὺ δὲ σοβισγοχὶ ἃ τηοσία θ; δάθαχηρϑιῦ Π08 οἱ ἀϑαϊ.... (1ιαἰ{.). 
δέδωκεν : ἔδωκεν Δ. 

Ἔ θεόν Α νᾷ ἴὰὸ ([μαἰ{.), 

δΔηα ορροβοά ἰο ἀοὐ, 8 ψ ΠΟ] ]γ, ἴῃ 81} 
18 ραγίβ ἃ 6]οπηοπίβ, ρἰδοοα ἴῃ ἐπ 
ἀοπικίῃ οὗ... Τ]ι6 ἔνο ὑποιρἢἐβ οἵ {π0 
ΜΟΥ, πα οἵ ὕΠ0 ομἐ γον οὐἁἨ ἰΐ, ἃγ6 
σίνοη Βαραγαίοὶγ. 7110 βᾷπ|6 [ΌΓῚ 
Οὐ Μαδῦ. χγὶ. 26 δηα ῬΆγΆ]10]8 - 
ἃηὰ {Π6 βαπιοὸ ογδι' 'ῃ Μαίιύ. χχυΐ. ξο; 
1. χὶ. 36; Φοιη ἷν. 53; Αοίβ χχίχ. 
30; 1 ΟὐΥ, χὶν. 23; Αγος, ἰϊ, το; 

ΧΙ, το; χνΐὶ, 14; νἱ, 12. ΤΉΟΓΟ 5. ἃ 
βἰ παῖ αν αἰ ΌΥΘΠοο οὐὁἨ ΘΟ]ΟῸΣ ρίνοη ὉῪ 
0 ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΪπο ροβίϊοη οὗὁἨ πᾶρ: 
ο μη Υ. 22; ΧΥΪ, 13; Μαί, χ. 30; χἱ δ]. 
56; ΧΧΥΪ, σ6; Αοὐβ χνΐ, 33; [λοιη, ΧΙ], 
4; Χνϊ, τό; ᾿ ΟΟΥ, γἱϊ. 17; χ. Ι; ΧΥ͂. 7; 
ΧΥ͂Ϊ. 20, ὅϊτα. 

ἐν τῷ πον. κι) ἐν ηναϊΐρσηο ροβίξιι8 
ὁβΕ Ὗ',, [οιλ, ἦρι ἰδ6 δπὶ ὁγι6, 18 μκοοά 
ἴῃ {Π:0 Βρ]οΥγθ οὗ }}}8 ᾿Πποηοο, ΤΠ] ΘῈ Ὸ 
8. ΠῸ 4σασϑύϊοῃ Πογὸ οὗ ὑπ ἔν} Ομ Ὁ 
“Ἰαγίῃς ΠΟ] οπ᾿ (ἅπτεσθαι) ὕπο χννον]ά, 
ἃ5 ἴγο) Ποὺ (0. 8): ἴὉ Πὰ8. 660} 
Ῥἰοοα “ἴη ἰπι. ΤΠῸ ΡΠ ΓΆΒΘ ΔΏΒΥΘΥΒ 
ἴο {110 εἶναι ἐν τῷ ἀληθινῷ Μ]οἢ [0]- 
ἴονβ, Δα ἕο ὑΠ6 σμαγδούου ϑθϊς ῬΑ] η6 
ἐν χριστῷ, ΟὐμΡ. 6, ᾿Πΐ. 24, ἵν. τῷ 
ποθ. ΤῸ οΟμθχίθ) Βηονα Βοχομα 
ααθβύϊοι ὑμαὺ τῷ πονηρῷ 18 πιαβο. 1 η0, 
ἃπὰ ὑΠ0 Θοηνουθο οὗ κεῖσθαι, ἐν τ. π. δ 
δῖνθιι ἴῃ 01} ΧΥΪ 15 ἵνα τηρήσῃς ἐκ 
τοῦ πονηρον. 

ΑΛ αἴοβο ΡΆΓΆ]1Ο] ἔθ ἐ}16 ΘΧ ργοββίοη ὧβ 
ἴουπα ἱῃ ὅορὶ. Οὐ, (οὖ, 247 ἐν ὑμῖν 
ὡς θεῷ κείμεθα τλάμονες. Οὐρ. (μα. 
1,314 Αἴος. 270. 

“ο. ΤῈ ὑπὶτὰ δῇ τη ΐοη οἵ Κπον- 
Ἰοᾶμο 15 ἱπ γοαάποραᾶ ὈΥ̓ ὑμο δάνογβαςίνο 
Ῥαγίϊο]6 (οἵδ. δέ. ΤΈΘΓΟ 15, {Π|18 ΒΘΘΙῺ 8 
ἴο Ὀ6 ἐΐι6 ᾿η0 οὗὨ ὑμουρ!ῦ, ἃ βίατ]ϊηρ 
ΔΉ 6818 ἴῃ 18 οὗ φορά δηά ου]]. 
Ὗγ9 αν Ὀ6θη πιδαθ ἰο [66] 1ὑ ἴῃ 8]} 
18. Ἰηὐοπιίγ. Βυΐ αὖ ὑπ β8Π16 16 
Ἧ6 ΟΠ ἴδοθ ἰᾧ ἱπ [ΑἸ ἢ. Τ|δὺ π]ιϊοἢ 

γινώσκομεν ΑΒ" : γινώσκωμεν ς΄. 
ἐσμέν : Β'χγΛῸΒ γᾷ. 

τὸν ἀλ.: τὸ ἀλ, δὲ" {86: 
ἐν τῷ ἀλ.: οἴῃ. Τὴ6: ἐπ υἱία [Π9. 

ἷθ ἃ5. γοῦ ἀν Μ}} ὈῸ πιδᾶο Ἰἰρ ὐ. 
ΤΉΘΓΘ 8. σίνθη 0 8 ὑῃ6 ῬΟΥ͂ΘΡ οὗ 
ΘΥΘΥ-Δάνδμοϊηρ Κπον]οᾶσο ἃπὰ οὗ ρῃγ6- 
Βοηὺ αἰνίηο [6] 10. ὁ. οδῃ ναὶ 
ΘΥΘἢ ἃ8 αοἀ ναὶ. ΤῊΘ ρα ὶοὶθ δέ 
8. ΘΟΠΙΡΑΓΟΨΘΙΥ απίτοαποηῦ ἰῃ δὲ 
0185 τυ ίηρα : 6. 1. 7; 11. 2, 5, 11, 
17; 1, 84, 17; ἰν. 18; 3 Φοϊιηὴ 14. 22 

ἥκει, καὶ δέδωκεν] δια ΐν οὐπιθ απά 
λαίῇ σίεοῃ. Ἐαλθδ γοϑύϑ ου {Π|6 Ρ6Γ- 
ὨΔΉΠΘΠΟΟ οὗ {δθ κοῦ ἀμ) ποὺ προὶ 
{Π|6 ἰϑύουϊο ἕδοῦ οα]γ. Οὐ. Φοἢῃ 
Ὑ111. 42 ποίθ.. 

δέδωκεν] 0. 111. 1, ἵν. 12. Οοηἰγαϑῦ 
111, 23, 24. ; Υ. 11 (ἔδωκεν). 

διάνοιαν] 8θη μην Υ., πριοργϑίαημα- 
ἔῃ. “15. 15. [6 ΟἿΪΥ ΡΙαοο ἴῃ ΜΝ ΙΟΝ 
{10 ὕθυ}} ΟΟΟΙΒ ἴῃ δ Φ01}}}8 νυ] ηρ8; 
ἃὦ ΘΘΠΟΡΏΠΥ ποῦηβᾷ ΜΝ] 0} ΟΧΡΓΟΒΒ., 
ἰπύο! θοῦ! ρον θυβ ἀΥῸ ΤῸ ἴῃ ὉΠ6Π]. 
ΤΊ δὲ ΨοΙνῃ ΓΠΟΥΘΥ ΟΡ γνῶσις, ΠΟΙ 
18 νοῦς ἰοππα ἴῃ [15 ΟΒΡοὶ οὐ Πρ 5016. 
Διάνοια, 8. ΘΟΠ ΓΘ Μ}0}) νοῦς, ΥΓΘΡΓΘ- 
Βοη δ {110 Ῥυόσοβη οἵ γαθομα! ὑπουὺρὶῦ, 
Οριμρ, Ερὶι, ἵν: 18 ἐν ματαιότητι τοῦ 

Α ΄“ 4 , » . 

νοὺς αὐτών, ἑακοτωμένοι τῇ διανοίᾳ 
ὄντες (()0 ἢγϑῦ ρῥγ πο" ] 05 οὗἩ ἤ0 αου- 
1}108 ἡγοῦ ἀμδ δέμμὑϊι!, πα {ΠΟΥ μδάᾷ 
Ἰοοὺ ὑδὸ ρόνοῦ οὗὁἨ τἱ᾽οὶῦ ὙοΔΒΟΙ Πρ). 
Ἐὐχοϊθθῖνο οὗ φαούαυϊο 8 ΠἸΌ. {Π|6 ΤΣΧ, 
διάνοια 18 ἴοπ : 1 ] οὔ, 1. 13 ἀναξζωσά- 
μένοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας; 2 Ῥοί. 
111,1. διεγείρω τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν’ 
8η(1, ἴῃ ἃ ἸΠΟΓΘ ΘΟΠΟΤΟὺΘ. 56 η80, [,6, 
515 διανοίᾳ καρδίας ; ΟἹ, ἱ. 21 ἐχθροὺς 
τῇ διανοίᾳ ; ἘΡὮ, 11, 3 τὰ θελήματα τῆς 
σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν. 

Τρδῦ πῖ0ἢ νὰ ἰλὸ ὅοη οἵ αοά’ 
Τπολγηϑίο ᾿88 οπαἀονθα ὈΟ]ΘΥΟΥΒ 18 
ἃ ῬΟΥΘΡ Οὗ υηαογβίδῃ ἑν, οὗἨ ἰμέθΥ- 
ὈγΘύΐηρ;, οἵ [0] Οτ]πρ' οαὖ (0 ὑμοὶν γἰρ 
155.168, 110 ΘΟ ίοχ ἰλούβ οἵ [{|{ 9; θά 
[πὸ οπὰ οὗ {πο οἱ 8 ὑπαῦ ὑΠ6Ὺ πιᾶῪ 
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αλῇ νὼ") εν Τῶω νίῶ αυτήτου Ιησου Χριστώ. Ουτος εστιν 

Ἰ. Χ.: οἵ. Α νᾷᾳ. 

Κηον, ποὺ ὮΥ͂ ὁπὸ ἀοοίθῖνο δοὺ (ΐνα 
γνῶσιν) αὐ ὈΥ ἃ οοηὐϊηπουβ ἃη ἃ ῥγο- 
ΒΎΘΒΒΙΥΟ ΔΡΡΓΟΠΘηβίοη (ἵνα γινώσκωσ!), 
“Ἡϊη ὑμαῦ 15. ὑχιο Ὁ}π8 ἴΠ6 οὐ]οοῦ 
οἵ ΚΠΟΜ]ΟαΡῸ 15 ποῦ αρδίγαοῦ Ὀαὺ Ρ6Υ- 
ΒΟΠΔ] : ποὺ {0 Τγαῦ, Ὀαὺ Ἡΐπ οἵ 
ὙΠ Ποπὶ 411 ὑϊιαῦ 8 ὑἔγιο 18. ἃ ραγίϊαὶ 
γΘνοἰαἰίοη. 

10 15. ον ἀοηῦ ὑπαὺ ὑπο ἴβοῦ οἵ {0 
Τπολγηαύϊοη (υἱὸς τοῦ θ. ἤκει) υἱθα! }Υ 
ΥΘΙΟΟΠ] ὦ ΟὨΥΥΪ658. ΜΟῚ] 10 {Π6 ῬΟΥΟΥ 
ΟΥ̓ Ὀο]ονηρ ἴῃ δηα βαρίηρ 1010 ὈΥ͂ 
᾿ΠΠ|16 {Διὸ αἰνίπο ραυροβο οὗ [6 μά 6. 
{πὸ ΡοΡρΙοχίηρ ΓΔ] 8 οὗἨ Ὀ]ΟΠΟΙΟΏ. 
ΤῊ Ἰληρτδρθ ἰῃ 0 ἢ} ΡΈΕΙ 5. ἀ6- 

ΒΟΓΙΌΟΝ {}}18 ρῚ Ὁ 18. ΥΘΙΠΆΓΚΔῸ]Θ : διὰ τί 
οὐ πάντες φρόνιμοι γινόμεθα λαβόντες 
θεοῦ γνῶσιν, ὅ ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστός; 
τί μωρῶς ἀπολλύμεθα ἀγνοοῦντες τὸ χά- 
ρισμα ὃ πέπομφεν ἀληθῶς ὁ Κύριος; 
(αα ρα. χνῇ. 

ἵνα γινώσκομεν] ΤῊΪ5 Οἴαιι86 Π8. ἃ 
ΤΠ Υ ΚΑΌ]Ο ΘΟ ΘΗ ΑΥΎ ἴῃ 401}} ΧΥ]], 
3. ουμΑ] 1Πἴἶ6 15. ὑΠ0 πονογ- ΘΠ 0’ 
οἴογύ αἴξον {118 Κπον]θᾶρο οὗἩ ἀοά, 

10 βθοῖῃβ κοὶγ ὑμαῦ γινώσκομεν 8 
ἴο Ὀ6 γορσεγάθα ἃ5. ἃ οογγαρὺ ΡΥΘμΠΠ- 
οἰαιοη οἵ γινώσκωμεν. [ὐ 8 γοιηγκ- 
ΔΌ]6 ὑμαῦ ἴῃ “011 ΧΥ]]. 3 ἸΊΔΗΥ Δα ΟΥ]- 
08 το γινώσκουσιν ΟΥ̓ -ωσιν, ΟΟΙΏΡ. 
ὙΠ οΥ, 111. ὃ 41. 1. 

τὸν ἀληθινόν] τογην ἤ)θηι Υ͂., 

γιιοα 65, φογηγν Ἐ'. (1, 6. τὸ ἀλ.), Ηΐηυ 
ἐμαὶ ἐβ ἐγμο, ΝΥ ἢ 'π οοηὐγαθῦ ΜῊ 
81} ἱπΠΔΡΊΠΔΥΥ Δα ἱροῦ ΐοοῦ οὈ]θοίβ 
ΟΥ νυ ΒΡ ΘΟ ΡΙΟΥΟΙΥ͂ ΒΒ 08. {110 
1468 οὗ ἀοαποραὰ ἴῃ ἐϊο πιϊπά οὗὨ πιδῃ, 
θτοη ἐμ Εδίμον γουθα]οα ἴῃ δηά ὉΥ͂ 
(16 οι (Τοίνη ἱ. 18, χίν. 9).». ΟΠ γῖβῦ 
8. 4180 οἁ θα ὁ ἀληθινός, ΑῬοΟ. 11]. 7; 
ΘΟΙΏΔΓΘ 8180 ΑΡοο. ἱἰ1. 14 (Υἱ, το), ΕῸΥ 
ἀληθινός 8660 Φοἢη 1. 9, ἱγ. 23, ΧΡ. ἢ 
ποΟῦθΘΒ, 

καί ἐσμεν...Ἶ. Χρ.] 6ἐ 9ηγ5 (γ8 46- 
Ῥοπαϊΐηρ οἡ τὖ) ἔηη ϑθγῸ ἤ[ϊο οἰ Υ͂. 
δῦ Φομη δὰᾶβ ἃ οοημλοηῦ οἢ ηαῦ ἢΘ 
.)Δ8 αδὺ βαϊά, ΟἸιν βυϊἢ8 ἃγΘ ποὺ ΟὨΪΥ͂ 

ΘΠΔΌΪΘα ἰο σαΐῃ ἃ Καηοσ]οᾶρο οὗ αοἄ: 
ὉΠΟΥ͂ ΔΥΘ ΔΙΓΟΔΥ ἴῃ [ΘΙ] ΟΡ υἱοὶ 
Ηϊμ, “ἢ Πί. Ἀ’ 6 αγὸ πη Πίρι 
ἐμαί 158 ἔγμθ, θνθὰ ἦι ΜΠ 8 ΘΌΉ, “όθιιδ 
Ολγιοί, Τὴ Ἰαξίον οἴαιβο ἀοἤμοβ ἀπὰ 
ΘΟΟΠΠΥ8 ὕΠ6 γολ] Υ οὗ {Ἰιὸ αν] 
[ΟΠ] ον. ὅ0 ΤΡ ἃ8. ΟΠ Υἰβυϊ!β. ΓΘ 
πύρα ψ 10} ΟΠ γϑὺ, ὑΠ6Ὺ τὸ απϊοά 
ἢ (ἀοα. 1118 ἀβϑιιμηρίζοη οὗ ΒΔ ΏΪΟΥ 
(“όδις ΟΝ ὴδι) οΧρ]αἰηΒ ον {ἢ} ἀμΐοιὶ 
15. ῬΟΒΒ10]6. 

οὗτός ἐστιν... ΛΒ [ἈΓ ἃ5. ὑΠ}0 ρΎΔΠ1- 
τηδύϊοαὶ οοπδύγιούϊοιι οὗἩἨ ὑΐὸ βοιξζοποο 
18 Θοποφγποα {Π6 Ργοποιῇ (οὗτος) ἸὩΔΥ͂ 
ΤΟΙ͂Ο ΟἸΠΟΥ ἰο “ πὰ {πὰ 15 ὑγα θ᾽ ΟΥ 
ἴο “Φοϑ5 ΟΠ} 80. Τὴο πιοϑῦ παύανα] 
ΤΟΐΘΘΠΟΘ ΠΟΜΌΟΥ͂ΘΙ 18. 0 ὑπο 5:0] 6οὔ 
ποῦ ἸΟΘΆΠΥ πραγοϑύ αὐ ἀοΟμλ πα ὖ 1 ὑΠ|0 
τη οὗ {Π|0 ἈΡΟΒΕΪΟ (σομρ. Ο. 1]. 22 ; 
2 Φοῖ 79 Αοἰβ ἷγ. αι; Υἱὶ. το). ἘΠ ιΐ5 15 
ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ “110 ὑπαῦ 15 ὑγαο᾽ ΙΣΥΠΘΡ 
ἀοβουθοά ὈΥ̓ ὑἰοὸ Δαάϊ τίου οἵ “Ἐ118 
δοινὐ ΤΊ8. Π6 Ῥγθπο μα ΠΟΤᾺ. ΠΡ 
{16 τουϑὶαὐϊοῃ ἰπαϊοαίοι ἴῃ ὅΠῸ ἡγοῦ 8 
ΠΟ. ὈΥΘΟΘάο (00Π}0. Ψ0}}}} 1. 2 ποίο): 
Τ1115. Βοίηρ---ἰ}}5 Οηο Μ]10 8. ὑτῖθ, 
ὙΠῸ 18. γουθαοα ὑπγουσῖ ἀπ ἴῃ ΗΒ 
ἔοι, ψῖῦ Ποῖ γ)ὸ ἃτὸ πηϊοὰ ὮΥ͂ 
Ἠ]5 δοι»---ἶβ (6 ὑπὸ (Δοα ἀμ ]Πἴ0 
οἰουηα!. [Ιη οὐμον ψόουὰδ ὑῃ6. γχονο- 
Ἰαύΐοη οὗὐἠ αὐ 848 Εδύθοῦ ἴῃ ΟἸνἰϑῦ 
(σΟμ. 11. 22 ἢ) βΒ 015Ώ.68, ἃ ολ ΔΙΟΠΘ 
Βαϊ ϑίγ, ὑπΠ6 ποοᾶὰ οἵ πὰρ. Τὸ ΚΗΟΜ 
(οι ἃ8 ΕΑύΠΟΥ ἴθ οὔθγμα! Ἰἰὸ (ὁ οἷπ 
ΧΥΪ, 3); διὰ 8ὸ ΟἸγῖϑῦ μὰ τονθαϊοὰ 
Η]π ((. 1. 2). 

ὁ ἀληθ. θ.}] Οομιρ. 15. Ιχν. 16 (1 ΧΧλ. 
Οομπραγο ἐπ 6 [ἈηΟὰ5 ου8. οὗ [6118- 
(ἰὰβ : εἷς θεός ἐστι ὁ φανερώσας ἑαυτὸν 
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὅς 
ἐστιν αὐτοῦ λόγος ἀΐδιος, ἀπὸ σιγῆς 
προελθών, ὃς κατὰ πάντα εὐηρέστησεν 
τῷ πέμψαντι αὐτόν (αὦ Ἵ7α 7). ΥἹ11.). 

οὗτος...«(ωὴ αἰών.) ΤΊΘ ΡΠγΏΒΟ 15 ποῦ 

ΘΧΔΟΙΙΥ͂ ραγΆ}]0} νυἱ0}} {Π|080 ΜΒ ]ΟὮ ἀ40- 
βουΐο (α8 ἴᾺ ἃ8 6 οδἢ ΔρργΟ  Θηα 10) 
[6 οπϑοη αὶ παΐτνο οὗ ἀοἀ (Φοῖίμι ἵν. 
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ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος. ““ Τεκνία, φυλάξατε 
[1 Ἁ ΄σι ’ 

ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδωλων. 

θεός : οτη, (μὲ ἰ.). 
ποϑίγα (Ἰμαὐ,). 

24, α. ἷ. τς, ἷν. 8). Τὸ ΟΧργοββοθ ΠῚ 
Το αὐΐοη ἰο πιθῃ, 8ηα 80 [ἈΓ 18 ῬΆΓΆ]]0] 
ΜΠ} ΠΟΌτ. χὶ!, 20 (Ποῦ. ἱν. 24). 

Ου “ Εζουμδὶ 110 βρ6 Λααϊ ομδὶ 
Νοίο. 

4. 4 βηαΐ Ῥγαγηΐηρ (21). 
ΕΥοι ὑπὸ ὑποιρὶι οὗ “1ΠΠ|ηὶ ὑϊιαὺ 18 

(γιό δύ Φοἢ ὑπ γη8 ΔΙπχοβὺ οὗ ποσθαδ νυ 
ἴο 60 ὑμοιυρὺ οὗἨ ὑμ0 νωΐῃ βου 
Ποῖ ἀθὰνρ ΗΒ μἷδοο. [ἢ {Ππθπὶ {110 
ΟΣ] ἀββουίθα τ ρόνον, ΤΏΟΥ Τογορὶ 
ὑπθιβο νο8. ἰηὔο ποῦϊοΘ. ΟἿ. ΘΥΟΡΥ͂ 5110 
ἴῃ ἱπΠὈΠΙΟΙΏΒ]Ο 5] 065, ἀπα ξοπρίοα 
ὈΘ]ΙΘΥΘΥᾺ (0 [8] ΡΥ [ἢ {116 ρουτοοῦ 
ΒΙΠΡΊΙΟΙΟΥ οὗ [αἰἢ. (16 51}}}} ΜΆ ΠΡ; 
ὑπιογο ΟΥ̓ ΟἸΟΒ68. {110 ΤΡ ἰΒ0]0 οὗ ψ] οἱ 
ὑπο τλὰΐϊῃ Βοῦρο ᾿ιὰν θοθὰ 0 ἀροθοὶ 
ὑΠ0 16] 810 οὗ δὰ] αοὰ δηὰ 
{πγουρὶι (οὐ ννἱ {1} μα}. 

21. τεκνία] Ομὸοθ ἀρῶ ϊῃ ὑπ ΔΗ ΧΙ ΘΟ 
ΟΥ̓ ὑμὸ Λροβέϊθ ον Π|}8 ἀρ ὑπο ὉΠ οὗ 
αῇοούίοη 116} Ἰὰ8. ποὺ ὕθθ ἀϑοὰ 
ΒΪΠ06 ἵν, 4, ὅο0 11. 1 ποΐο, 

φυλάξατε ἑαυτὰ] σοἰιϑίοαἑθ το8 Υ,., 
σιαγα ψοιμγδοῖθοθ, πὸ οχαοῦ ΡΠ γΆΒΟ 
5 ποῦ Τυαμὰ ἃσαΐι ἴῃ {Π6 Ν, ΤΠ. Οομ:- 
ΡᾶγΘ τηρεῖν ἑαυτόν ὅπᾺ0 21; δ) ψ10}} 
8 Π Δ]. Φδη]08 1, 27; 2 ὐοΥ, ΧΙΟΟΣ 1 
ΠῚ}. ν. 22. Τ]118. “συλγάϊη ἡ οὗὁὨ 10 
ΟἸεἸἰβύϊαηι ἀμ ΥΒ ἕο ὑἰ0 ὁ Κοορίπρ᾽ οὗ 
Ομυϊϑὺ (0. 8) 11 ὧβ6 οὗὁὨ 10 δοῦϊνθ 
νὴ πο γοοχῖνθ Ῥυοόποὰῃ ἃ8 ἀἰ8- 
ὑἱπραϊδηοα ἔγομλ ὑ0 1 Δ α}6 1,0. χ] αν 

ἱωὴ αἱ. ΑΒ : ἡ ᾧ αἱ, ς᾿ : ἡ ᾧ. ἡ αἱ, 811.:. -Ὁ οἱ τοϑιιγτοοίίο 
21 ἑαυτά ΝΒ : ἑαυτούς ΝιοΑ. εἰδώλων: - ἀμήν ς΄. 

φυλάσσεσθε ἀπὸ π. πλεονεξίας) ΘΠ1- 
ῬΠαβίβοϑ {ῃ6 ἀπίγ οἵὗἨ ρῬογβοῃὰὶ οἰϑοῦ. 
ΤῊ 560} (8 πουίθυ (έαυτά) ἴῃ αἰΓΘοῦ 
δργοθηιοηῦ ΜΠ τεκνία ΒΟΟΘῚΒ ὅο ὈῸ 
πρΐαὰθ. ΒῸΣ {Π|Ὸὸ 50 οἵ ἑαυτά νυ ]δ 
ὑϊιὸ ΒΘοομα ῬΟΓΒΟΙ. 800 Ο. 1. ὃ. Τ]0 
αογῖϑέ ἐπρ. (φυλάξατε) ἰδ ΤΟΙ ΔΥΚΔΌ]Ο: 
ΘΟΟΙΡΆΓΘ 1 Ρού. }1. 17 [ἴὉΓ 108 Θχδοῦ 
ἴογοο, ΕἸβον)ονο ἴῃ ὑἰὸ ΕΡΊβ010 (οχ- 
οορὺ 11. 1) δὺ Φοθμ ΔΙ ΑΥ͂Β τι808. {}}0 
Ῥιοβοηΐ, 

ἀπὸ τῶν εἰδ.] α ϑἰηιμίασγὶα Υ. Τ]ιῸ 
γγογὰ εἴδωλον 18 ΘΟΙΡΑΙ ΙΝΟΙΥ 1ῃ- 
Γτοφαθηὺ ἴῃ πο Ν, "δ, ἀνὰ ΟἸβονν ΠΟ 
1ξ 15 ΑΙνΥΑΥ8 τι ΠΟΥ Ἁ}}Ὺ (6... 1. ΤΉ 688, 
Ϊ, 9). 1δαὺ “ἸΙἰο]αύγγ᾽ (Ο0]. 1. 5) Ὧπὰ 
“Ἰἀο]αίον᾽ (Ερ]ι. ν᾿ 5) πᾶν ἃ ΨΊΘΥ 
ΒΘῺ36 ἴῃ δὺ Ραὰ]; πὰ {᾿ὸ οοπίοχῦ 
ὮΘΓΘ ΒΘΟΏῚΒ ὑ0 ΓΟΧΌΪΓΟ ἃ ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΑ ἢ 
οχίοηβίοι οὗ ὕδο χἸηθδῃΐμρ' οὗὁἨ {116 ὕΟ 1), 
Δ 4140] 15. ἀηγύμηαρ γ 16. ΟΘΟΊΡΙΟ 8 
ὑπο γἷδοθ ἀπο (ὸ ἀοα, 1}ὸ 'α8ὸ οὔ (10 
ἀοβιῖῦο ἀὐύϊοϊο οα]Π5 0 4}} {ἰο ἔν 
ΟὈ]οοῖν. ψ] ἢ }} ἀὰθ. {1 {10]6. 
ΤΙ σομμ 1 ο ΟἸι ἸβύϊΝ 15. ποῦ 
ΘΘΠΘΓΏΠΥ ὑο ΚΘΟΡ ὑΠο ΒΒ Ί γ98. [ΧῸΠ] 
Β10}}) {}ἶηρ8. ἃ8. 1018 (ἀπὸ εἰδ.) Ὀαὺ 
ἴγοιῃ ὕπο συ ] κόπον οὐ͵δοίβ οὗ ἃ ἴλ1560 
(ἰογούΐοη, ΟὈΠΙΡΑΓΟ 2 ον, Υἱ. 16 μετὰ 
εἰδώλων νἱζ Ἰθοη. 11. 22 ὁ βδελυσσ. 
τὰ εἴδωλα. 

ΤΊ}}15 ΘΟΙΩΡΥΟΙΙΘΏΒΙΥΘ ΜΑΥΠΠρ᾽ 15. ΡΓῸ- 
ῬΔΌΪΥ ὑπο Ἰαύοϑὺ σοΐοο οἵἨ δου ρῦαγΟ. 
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«Αἀααϊίιοναῖ Νοίθα ον ν. 1. 

ΤῊΘ ἰβίοιυ οὔὗὁἨἁ Ὶμ9 {{{19 “Μοββίδ, "Ομ γίβυ (ΠΙΦΘΙ, ὁ χριστός, [6 ΤῊΘ 86 
Λποϊηξοα Ομο᾽) 18 ΥΘΙΥ͂ ΓΟΠΆΓΚΑΌΙΟ, [0 8 ποὺ ἃ οπμαγδοίογιβύϊα {1016 οὗὨἉ ἐπ οὗ [86 
ῬγΟΠ Ἶβο ἃ βανοαν ἴῃ ὕπ6 Ο. ΤΠ, 1 ἴθ ποῦ ϑύθῃ Βροοι ΠΟΔΠΥ ἈΡρ] θὰ ἐο Ππι, ΠῚ ἢ 
ἈΠΪΟΒΒ ῬΘΙ]ΙΔΡ8. ἴῃ )8ῃ. ἰχ. 25 ἢ, ἃ Ῥαββαρο ΟἵὨἨἁ ψ] οἷ) ὑπο Ἰηὐογργούα ίοῃ. 18 (ἢ Αρο. 
ΥΟΥῪ ἀουδί!. Απά 5.}}} ἴπ ὑῃ6. δροϑύυ!ς ἀργὸ 10 ὑγὰβ σΌΠΟΥΔΙΠΥ συγγϑηῦ βίο]ο αμὸ 
ΔΙ ηρ 6 ον 5 ἴῃ Φυᾶορα, ΟΔ}1}160, δημιαγία, πὰ πὰ ὑπὸ Πἰβρογβίοι ; ἃπα ποῦ ἔσο 
10 ὰϑ ΔΡΡ]Π10α ὈΥ ὑΠθπὰ ἕο {116 ομ]οοῦ οὗ {ποῖ το] σίου δα παύομα] ΠΟΡΘ "" ΤΩΝ 
(Μαιίί, 11. 4, χνὶ, τό, χα, 42; Φολη 1. 20, 41, ἷν. 25, χἱΐ, 34; Αοίϑ ἷχ. 22, ἀνὰ ἢ 

ΧΥΣ, 3, ΧΥΠΙ, 28, χχυϊ, 22), Το ΠΓΘΌγον σψογὰ πὰ θοο ΟἰοιΠοά ἴῃ 8ἃ 

τοοὶκ ἀγ6585, ἃΠἃ ΜΜῺ8. ΟΟΥΟΙὐ 5140 ὈΥ βίο τὶν ὑΠὸ ἀὐοοὶς οαιϊναϊοηῦ 
(Μεσσίας «}0]Ιη Ἷ. 42, ἱν. 25). 

09 πογὰ ΓΦ, “ἀποίϊηϊοί, ΟσΟΌΥΗ Βουοβαὶ ὑΐπη68. ἴῃ {Π0 Ἰ)οοὶς οἵ ΤῊΘ π86 
Πιουϊυϊοις ἰπ {86 Ὁ] γΆ80 ΠΡ. Π ἸΠ31: μον. ἵν. 2 (ὁ ἀρχιερεὺς ὁ κεχρισμένος) οὗ [89 ) Τ6ΥΠὶ 1 
γ, 16; Υἱ. 15 (ὁ ἀρχ. ὁ χριστός). ΟὈπρΡ. 2 Μδοα, 1. 19 (ἀπὸ τοῦ τῶν χριστῶν () {86 
ἱερέων γένους). 1 ΓΚ, 

Τῃ ὑπο Ηϊβυουϊοαὶ Ἰδοοκβ ὑῃ 9 πογὰ 18 ἀϑοᾶ οἵ {π0 τοργοβοηίαἐϊνο Κίηρῃ οὗ (1) [86 
ὑπ ὑποοογαῦίο πάθοι : Οὗἁ δα! : Ἡ]Βίου6Ά] 

Ι 1. ΧΙ, 3, δ ΨΌ, ὁ χριστὸς αὐτοῦ. 
ΒΟΟΙΘ, 

1 βδμ), χχίν, 6, τι; χχυὶ, 16; 2 ὅδῃι. ἷ, 14, 16 ΠῚ) ΠΟ, ΤΧΧ, ὁ 
χριστὸς κυρίου. : 

1 ὅ'δπι, ΧΧΥΪ, 9, 11, 23 ΠῚ ΠῚ) ΠΗ, ΤΙΧΧ, χριστὸς κυρίου. 

ΟὈΠΡ. 2 δι. 1. 21 3 ΠΡ ΣᾺ ΠΧΣ., οὐκ ἐχρίσθη ἐν ἐλαίῳ. 

Οἱ θανιά: ; 
1 δαμι. ΧΥ͂Ϊ. 6 Ὁ, ΤΠ ΧΧ,. ὁ χριστὸς αὐτοῦ. 

“0 2 μη, ΧΙΧ. 22 ΠῚ) ΠΡΌ, ΤΧΧ,, ὁ χριστὸς κυρίου. 

2 δι. ΧΧΙΠΟΙ ΔΡ᾿") ΟΝ ΠΡΌ, ΧΑ. χριστὸς θεοῦ ᾿Ιακωβ. 

2 ὅληι. ΧΧΙ, 51. 

ΡΒ. ΧΥΠ]. 5ο. 

ΟΥ̓ Βοϊομιοῃ : : 
2 Ογοη, νἱ. 42 ἼὉ, ἩΙΧΧ, ὁ χριστός σου. 

ΟΥΓἨ ΦΨομα: Ἔν 
2 ΟἼγοι. χχὶ. 7 ΠΧΧ, πρὸς ᾿ἸἸηοὺ.. χριστὸν κυρίου, ΠῚ ΠῚ ἸΠΦ 

Οὐμμ ρα ὕΠ|0 ΜΙ ΟΥ 80 ἴῃ Σ΄ 
1 ἥαμι. 1. το ἸΠΣ Κ Ὁ, ΠῚ ΠΣ ΠΧ, ὑψώσει κέρας χριστοῦ αὐτοῦ. 

Ὁ [1.35 ἘΦ Ὸ ὩῈΡ, ΤΧΣ., ἐνώπιον χριστῶν (χριστοῦ) μον. 
1 ΟἼ τη. ΧΥΪ. 22. 
ΡΒ. ΟΥ. 15. 

Ι͂η {Π|ὸ Ῥγορίιοίβ ὑπο ποῦ] 15 αϑ04 οὗ ΟΥτΒ : (1) {16 

18. χὶν. Ἢ ΤΆΣ, Ἰπυ δον Γ᾽ ἭΝ Π5͵, ΠΧΧ, οὕτως λέγει κύριος ὁ Ῥτορμιοί8, 

θεὺς τῷ χριστῷ μου Κύρῳ. 
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Ιῃ {Π6 Βοοοηᾶ ρῬαββαρο ὙὙΒΘΙῸ 1 ΟΟΟΌΒ 1Ὁ 18 ἀουδύδι! πού μον 1Ὁ ἰ8 πδϑὰ 
ἴῃ ἃ ῬΘΥΒΟΠΔΙ ΟΥ πα] ΒΘΠΒ6 : 

ΗΔΌ. 11, 13 ΠΟ ΠΝ νὴ , ΠΣ. τοῦ σῶσαι τοὺς χριστούς σου. 

Τὸ ΟΟΟΌΥΒ ὑνν 106 ἴῃ ἃ αἰ ΠΟ] Ῥάββαρο οὗἁ {Π|ὸ Βοοῖκ οἵ Τ)8}10] : 
Ὁ απ. ἷχ. 25. 9 ΠΨὉ, Τηθοά. χριστὸς ἡγούμενος. 

, 26 ΠΡ ΓΞ), Τηοοά. ἐξολεθρεύσεται χρίσμα. 

ΟὈΠΊΡΑΙΘ 8180: 
ΑἸΩ08 ἰν. 13 ΧΧ, ἀπαγγέλλων τὸν χριστὸν αὐτοῦ. 
ΤΠοῦν. Ἰπ Π...Ἴ320. 

(1ν) ἔλιο Ιῃ {6 ῬβΆ]η)8 {110 νη Καὶ προ 110 15 ὑπ6 ὑγρ6 οὗ 1 ΟΠ γἰδὺ᾽ 15 ΒΡΌΚοα 
Ἠαρὶο- Οἵ ἃ8 “Π|0 ἃποίπθα οὗ ὑπ μογὰ᾽; ἃπὰ {Π|6γθ ὁ ὕ6 πὸ ἀουδύ ὑβπιαὺ 1ᾧ νγ88 
ἸΌΡ 8. ἴγοιῃ ὑδο ῬβΆΪ]η)8, δηα ΘΒροοί ]Υ ἰγοπὶ ῬΒ, 11., ὑπαῦ ὑὸ σπογὰ ραβθθα ἰηΐο 

ΘΟΙΏ ΠΟΙ 1186 ἴῃ {ἢ 6 ΒΡΘΟΪΆ] ὑθο 108} 861186. 

Ρβ, ὶ. 2 ἸπῸ Ὁ) ὍΝ ον, ΧΧ. κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ 

χριστοῦ αὐτοῦ, 
ΡΒ, χυ !, το ἪΡ ἸΠυΟ, ὩΧΧ. τῷ χριστῷ αὐτοῦ τῷ Δαυείδ, 
Ρβμ, χχ. 6 ἡ, ΠΧΧ. (ἔσωσεν κύριος) τὸν χριστὸν αὐτοῦ. 

Ῥβ, ΧΧΥΛῚ, ὃ δὴ) Π αν» ΛΔ.) Ἦ,. ΠΙΧΧ, ὑπερασπιστὴς τῶν σωτη- 

ρίων τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ ἐστίν. 
λῸ. 5250 Ῥβ. Ἰχχχῖχ. 38, 51, ΟΧΧΧ Ϊ, 10, 17. 

ΟΟΙΡαΙῸ ΡΒ. Ἰχχχίν. 1Ὸὸ ἹΠΡΌ, ὈποΝ, ΤΧΧ. ὁ θεός.. «τὸν χριστόν σον. 

10 ὀοοα 8 ἴῃ ὑΠ0 Ρ]αΤᾺ : : 
18, οΥ. 15,1 ΟΠ νον. χυΐ, 25 Ὁ, ΤΙ ΧΧ,. οἱ χριστοί μον. 

Τ]16 [}] ῬἤγΑΒ9 ἰβ Τυυη : 
1μαιι. ἷγ. 20 ΠῚ ἢ Π 9, ΤΧΧ,, χριστὸς κύριος. 

Οὐπραγο 1μΚο 11. 11. 

Τὺ ψ}}} ὍῸ οὐϑβογνοᾶ {πῶ ἴῃ 411 ὑΐι680 ραββάσοα, πὶῦ {Π|Ὸ οχοορίζοι οὗ 
{Π|080 ἴῃ μον] οι, 2. ὅδ, ἱ. 21, 1)4η, 'χ. 25 ἢ, ὕὸ Αποϊηῦθα Οηθ 18. ΔΙΝΆΥΒ 
ΒΡΟΚΘη οὗ ἃ5 ὕπο Αποϊηΐοά οὗ ὑπ0 Πογὰ οὐ οὗ αοὰ. 

Το δ οὅ ΤῸ {{1|0 χριστός ΟΟΟῸ 8 ἴῃ σΟπηθχίοι ἢ κύριος Ἰοο]8. χὶνὶ. τὸ 
{116 ἰϑῦλ ἐπεμαρτύρατο ἔναντι κυρίου καὶ χριστοῦ. 
ἴῃ Ἰαΐοσ 
ΠΟΌΙΩΕ Τὺ ΟΟΟΌΓΥΒ ΒΘΥΘΙᾺΪ ΟΠ 08. 4150 ἴῃ {10 1 5αἴηι5 7 ΘοίογηοΉ : ᾿ 

Ῥρβαΐπιε οὗ ΧΥΙ, 36 (0ΠΠΟΤῸ 5}14}} Ὅ0 πὸ πμγρ]ιὐθοιιβιο88, θοοα1180) πάντες ἅγιοι 
Νοϊοιιοι, καὶ βασιλεὺς αὐτῶν χριστὸς κύριος. 

ΧΥΠῚ, ὃ (ΠΌΡΟΥ ΓΘ ὑπο ν ψ}10 ἃ1Ὸ) ὑπὸ ῥάβδον παιδείας χριστοῦ κυ- 
ρίου ἐν φόβῳ θεοῦ αὐτοῦ ἐν σοφίᾳ πνεύματος καὶ δικαιοσύνης καὶ 
ἰσχύος. ' 

ΧΥΪΙ, 6... εἰς ἡμέραν ἐκλογῆς ἐν ἀνάξει χριστοῦ αὐτοῦ (τοῦ θεοῦ). 

ΠῸΟοηοοΙι. Τ1Τὐ 15 Γοαμπᾷ ᾽ν ἴα οοὶς οὗ ΠΠΘηοοὶ : ᾿ 

6. 48, το...«ὉΠΟΥ̓ Ἰιᾶνο ἀοηϊοά {10 Τιογὰ οὗ ρ᾽ 8 ἀπ Η18 Αποἰηἰοῶ, 
6. 52,4 ΑΙ] ἐμθ8ὸ ἐίηρα ποῖ ὑπο Ἰιαϑὺ Β66ῃ ΤΠ] ἰδίου ὅο {π6 Τα]Ὸ 

οἵ Η]5 Αμποϊηὐοα ὑμαῦ ἢΘ 1} ὈΘ Βύγοῃρ' ἃπα Δ Υ ὍΡΟΙ ὑῃ6 Θαγί. 

Ταγριηιδ. Απᾷ ἰὑ οὐου 8 ὑπ 100 ἴῃ ὑῃ0 ΤΑΥρτηὶ οὗ ΟἸὨΚΟΙΟΒ οἢ {Π0 Ῥοηίαύθαο : 

θοη. χἰΐχ. το ΝΠΊΒΡΘ ΝΠ ΠΡΟΥΤῚ ΝΠ ΠῚ Ἴ, μϑ ΔΙοδίαῖι 
οοηιθ, ιὐλοϑὲ ἐ8 ἐλ Κἰπράοηι. 
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Ναμι. χχίν. 17 ΝΕ ΝΠ ΝΎ ΡΟΝ ΝΔΟΘ ὨΥΡ᾽ ἼΣ, τοῆδη 
α λΐηρ δλαῖϊΐ αγίϑ0 7γοην “Ζαοσοῦ, απ α ΟΝ γε, ζγοηιν 7Ζεγαοῖ βἠαϊ 
γιείθ. 

Δ ΘΟπΠΟὨΪΥ ἴῃ ὑπ Ἰάγραπι οὗ Φομπαίμθη. Οὐ. Βαυχίον Ζ62.. 8. γ. 

Τὸ ἸαΥὉ 06 δἀάοά ὑπαὺ ἰὑ ἰβ ἰουπα 4180 ἴῃ 4 ἘΒβαγὰβ ΥἹ]. 28 ἔ γεν ϑοη 
Ολιγ θὲ (οοταρ. χὶϊ. 32). 

Απὰ ἴῃ {16 ΑΡοοΆΥ 086 οὗ ΒαγΙΘἢ : ὁ0. χχίν, ΧΧχ, χχχίχ, χὶ, ἰχχ, ᾿χχῇ. 

Ετοηὶ {15 ροπογαῖ υἱον οὗ ὑΠ6 π8ὸ οὗἩ ὑΠ6 πογὰ ἰῦ ἀρροᾶγβ ὑδαὺ {Π6 ΤΊ ἀ86 οὗ 
Ηϊπιοα ἀρρΙοαλίοιι οἵ ἔμο {16 ὅο ὑπο Ὀἰνίπο Ἰζίπρ ἀπά ϑανίοιν οὗὨ Ιβγδοὶ [110 ἔδυται 
ἴθ, τὶῖθα ὑΠ|0 Ῥοβ51 016 ὁχοορίίοι οὗ ὑΠ|6 μαθϑαρο οὗὨ Ἰ)αηΐοὶ, ροϑὺ- ΒΙὈ] οι. Απάᾷ ΠΡ ΝΥ 
ἰ0 18. ΠΙΚΟΙΥ {πα {Ππ6 σομῃἰπαύϊοι οὗ {πῸ ἰἀοα8. οὗὨ ἃ οοπληρ οὗ {116 Πογὰ ἴο αὶ γρϑαὶὲ οὗ 
ἡυαδρτηοηῦ ἀπά οὗὨ {π| οί] 5! ηοηῦ οὗἩ ἃ ὈΙνηο ἸἸηράοιῃ ἴῃ ΠΔΠ]10] βουγοά {πὸ βίαν 

ἴο οοποοηύγαύο αὐδοηύΐοῃ. οἱ ὑΐθ Βουϊθύμγα! δησιιδρο ἴῃ γοσαγ 0 “16 οὗ ΟΙὰ 
Αποϊιίοά οὗ {᾿ἱπ Τιογτά᾽ ({λικο 11. 26) Μ]οἢ τνὰβ Βοοιὶ [0 ὑγαηβοοι ἢ ΔῺΥ ραβὺ ἀπο ὰ 

ΔρΡΙοαςίοπ. ΤΊια5 ἰῦ οὐ! ποὺ Ὀαΐ 0 ἤδ]ὺ ὑππαῦ ΟΥΟΥΥ ὁπὸ ἁιοϊηθοά ἰο ἃ ' 
ΒΡΟΟἷΔ] Γαπούϊοῃ ᾿ῃ ὑπ0 ΑἸΥ]Π6 ΘΟΟΠΟΙΠΙΥ ροϊη ρα 0 ΟπῸ σγθαῦοῦ ἴῃ Μ]οΝ ἃ]] 
ταῦ 116 ΤΟΥ βλἀυνγοα 5] ἃ ἤπεὶ ἃ ἤη8] ΔΟΘΟΠΙ ]ΠΒ]οηῦ. Τ]Ὸ ΟΠΐοον οὗ 

Κίηρ πα ρεϊοϑῦ πα ΡγΓορ οὺ σοῦ Θοπσθηίγαύοι! ἀροῃ “{Π|0 ΟΠ γβὲ᾽; ἃδπὰ 

ΠΟΥ ΟΠ6 ΟἰἶοΟ ἃν ΠΟῪ {16 οὗλον Ὀοολπιθ Ῥγυθἀοιηϊηδηὺ ἀοουγαΐηρ ἴο {110 
ΦΟΙΏΡΟΥΗ οὗ ΘΗ. 

Ὑγ 1} γοραγά ὕο {πὸ ἀϑᾶρθ οὗ δύ Φο η 1Ὁ πὰ ὸ Οὐδογνοα ὑΠπὰὺ ὁ χριστός ὕ86 οὗ ἐ}10 
18 ἰυποαῦ χαρθύϊοιν απ οσι] Υ ἀἢ Ὡρρο]]αὐϊνο ((ΕΠο ΟἸετίϑὺ,᾽ “τὸ Αποϊπύοα) ἔθττα ὈΥ 
ἴῃ {Π|ὸ ΟΟ8Ρ6] : ἷ. 20, 25, ἷν. 20, Υἱΐ, 26 ἢ, 31, 41 ἧ, χ, 24, χί, 27, χὶ!, 34, ΧΧ. πὐϑοῦι, 
31 (ΟΠ) ρα 1 4180 {{π|0 ιι80 οὗ  χριστός : 1. 41, ἷν, 25, 'Χ. 22). 80 [Ὁ 18. 4180 ἴῃ 
(6 ἤγβὺ ΟΡΙΒΌΠΟ : 11, 22, γ. 1. 115. ἸΥΡῸ οΟἸ]οού ἢ). ΟὗἨ ΘΧΔΙΡ]ῸΒ ΒΟΘΙη8. ἰὼ 
ἀοοίάο ὑπαῦ {Π|0 8βά!0 ΒΟΠΒΘ Ὠγαϑὲ ὈῸ ἀ]ορίθα ἴῃ 2 Φοΐη 9; ΑΡος. χχ. 4, 6, 

ὙὙΠΘΙῸ Οὐου σὶδο ὕπο {010 ἡλρσ αὐ ἤᾶγοὸ βοθιηοὰ ὕο 0 ἃ ῬΓΌΡΟΥ ψμιο. 

Αααϊξοπαΐ Νοίθ οἷν ν. 6. 

Ἔ]ο Τρ 0108 οὗἩ δὺ Φολιι ἃγῸ ροσιποαΐοα 10} {110 ὑπο ὺ5 οὗ 0Π0 ῬΟΥΒΟῚ ΤΑΘΟΓΘΉΘΟΝ 
δηᾶ ψουῖκ οἵ ΟἸιυίδῦ αὐ ἀϊγοοῦ γϑίογοποοβ ἰο {Π6 [βοΐβ οὗ {π0 ὐθρ6ὶ ἀγὸ ἴο ὑϊιὸ ἔδοίε 
Β᾽ ΠΟ ὉΪΔΤΙΥ ΓΤ ἴῃ ὑΠ 6}. [ἢ ὑἰΐπο ὑμιτα Πρ 8010 ὑΠπογὸ 15 ποὐμίηρ ἴῃ ὑπο ᾿Δη- αν Ἔ 
δαλρο ψ] 16} 18 αἰϑυϊούν οἷν ΟΠ Ἰδυϊη ϑχοορὺ {Π| Ῥγοσηδηῦ ΤΟΙΌΓΟΠΟΘ 0 “016 ξῃ 
Νδηιθ᾽ (Ὁ. 7). ΤΊ6 Βερ ΐδηι 18 ποῦ ΒρΟΚΟΙ ΟὗἉ Ρ]ΔΙΉΪΥ ; ΠΟΙ γοῦ ΔΏΥ͂ ὍΘ οὗἉ {Π|0 Τρ 8.165 
οὐοἷ] ονθηίβ οὔ {Π6 1ω 16 οὗ ἔπ Πμογὰ ψ]ο πσοῦο ἱποϊα οὶ ἴῃ ὑπ οαν]οοὺ οἱ δύ δολ. 
Οὐομἤοββίοηβ οὗ [10], {πὸ γι οἵ {πο Ὑἱγρῖὶπ Μάγυ, ὑπὸ Οταοϊ χίοη, {1ιὸ 
Ἰλοβανγγθοίίου, {πὸ Αϑοθῃβίοι, {Πιὸ δϑοβϑίοῃ αὖ ὑπὸ τἱριῦ μαμὰ οὗ ὑμ6 ΕΔΙΒΟΥ, 
ἴμ6 Οοναΐηρ; ἴο Φπιαρτηοηύ, 

Βυῦ ὑποιρὶι ἐΠ|680 Γλούβ ἃγῸ ἢοῦ ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ τηθηὐοηοα {ΠΟΥ ΔΥῸ 1] 1π} ΠΟ, 
Δα Ἰηἰογργοίοα. ὙΠ ΒΟαΐ ὑμοιὰ {116 ἀιραμηοι δ δηὰ ἰληρπαρο οὗ δύ Φοθη 
ΔΓΘ Ὁῃ]η 6111 01]0. 

(1) Το Βιγίὰ οὗ ὑπ0  γρίη ΜΑΥΥ : ἱν. 2 «όϑιι5 Οὐ γὶϑέ σαηιο ἵῃ "δῆ. 

(2) Το Βαρίΐθηῃ : γ. 6 Τλϊ9 ἐ6 6 ἐμαὶ σαηχθ ὃν ἐδαίον. 
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(2) Τῆιο Ῥαββίοῃ : 1ἰϊ, 16 16 ἰαϊά ἀοιρη Ηδΐδ ζὺ 7 707 ιι8---ν. 6 Τῇϊδ ἐϑ 
Ἦδφ ἐδαΐ δσαπι6.. ὃψ δίοοά. 

(4) Τῆι Βοβυγγοούϊοη, Αϑοθηβίοῃ δηᾶ βοδβίοη δὖ ὑῃ6 τἱρῆιῦ μαηὰ οὗ 
ὑπὸ ΕΔΙΠΟΥ : 1. ᾷ1 106 δαῦτο απὸ «Αἀνοςαῖο κεοἱἦ, ἐδ6 Ζαίλον, ζόθιις Οἠγῖϑὶ, 

ΟΟΙΡ. 2 Ψοξδη 7...σοΉ 788 ἐδιαΐ «8.9 Ο)γ"͵ϑὲ δοηλοίδ, ἰη Ποϑὴ ; τ Φο αἱ. 3, 

(56) Τὴ οοτηΐῃρ ἰο υάἀρτηοηῦ ; ἰΪ. 28 ἐλαΐ 106 αν λανο δοϊάηθ85 απα 
μοΐ δ6 ἀϑηαηιθα δα ογῈ {ἴηι αὐ 1{Ὶ8 ργοδοησθ, ἰἰὶ. 2 17 6 βλοικζα δ6 πιαηΐ- 
υ δεἰθα 106 5)ιαἰΐ ὃ6 {16 Πηλ, ΓΌΥ 106 8ἰιαϊϊ 566 ΠΠἴην α8 ἢ ἴ8. 2 ΦΖο]ιὴ 7.ὕ 

Ιη δαάϊψίομ ἰο {Ππ|680 Δ]] 181 005 ἕο αὐέΐοϊοθ οὗἩἨ ὑπ6 Βαγρθίβημαὶ Ογθοᾶ ἐῃθ 
᾿βυβὺ ΡΙ8010 ἀββιιπιοβ ἃ ρθηθγα! Κηον]θᾶρο οὗ {πῸ [0 ἀπὰ Τορο ΐηρ οὗ 
Ομγίβὺ: 11. 6 776 ἐμαὶ βαἰ, λ6 αϑίάοίλ, ἡ ΖΠην οὐδὲ ἢ ἴγηδο "ἡ αἴσο ἐο τραϊξ 

θεθη ἃ5 116 τοαἰζοιῖ, ἸΪ, τ Τὴδ ἐρογία Σηοιοοίμ, μ8. μοὶ ϑόσαν86 ἐξ ζῆθι ΠΠ ἴηι 
μοί ; 1ΐ. 25 ἐλ6 ργοηιῖδθ ἐσλλοῦ, 116 ργοηινίδοα; ἰὶὶ. 23 α8 116 φαῦθ μι8 Π0η1- 
ῃιαπαπιοηῖ, ΟὈΙΊΡΆΓΘ 4180 ἱ. 1 ποΐίο. 

ΤΊῊΟ γθν ]θἴο}ι οὗἉ 086 ῬύγρΟΒΟ ἃπά ἴββο οὗἩἨ ΟΠ γϑ 5. νους ἰΒ πδᾶο τ] ἢ 
ΒΙ ΠΟΊΑ [Ἁ]ΏΟΒΒ: 

1, ς 2716 ττα9 νη αηζγϑίρ( ἰο ἐα ἦα αὐγαν δἰΉ9. 
--- 8 7.6 ϑοη φῇ Οο( τσας ηνιαρ οεἰοὦ ἐμαΐ 116 πιΐσλί αροίν ον ἐδ ἀσογν}8 

ΟΥ ἐλ (ἀουοτί, 
ἵν, ο [ασοὐ]) μαι, βθηὲ 1Π|8 ϑοη, Πὶβ οηἵῃ ϑοη, ἐπαΐ 166 ᾿ιαν ἰἶνο ἐβγοισῆ, 

Ἡ γι. 
- το [(οα] ε6ηὲ ΗΠ 8. ΘΟΉ, 658 ὦ ργορίαϊίοη 707) ΟΉ.7 ϑη5. ΟΡ. 1Ϊ. 2. 
--ι4 76 δαξλθ» λαϊἦ, βοηΐ ἐδ 6 ϑύη 49. ϑαρδίομν Υ ἐλ6 ἀτογ], 
γ. 20 16 δον) 9} αοα ἐπ σοι απο λαΐν γί θη, 8 ἢ τ ἀογϑίαμαίην ἐλαΐ 

46 πιαψ ἤγιοιο Πίην ἰδαὶ ἐ8 ἰγιι6. 
ΟΟμΡ. ἱ. 7; ν. 18. 

Ααάκιϊιοηαὶ Νοίο ον, ν. 6 ἴ. 

Τ|1ὸ ταυγϊαϊίοηβ οὗ ὑπὸ ἴμτοο οἰϊοῦ Οὐϑοῖκς ΜΕΒ ἴῃ ὑΠ.6 ῬαΒΒΑΡῸ οὗτος... «μαρ- 
τυροῦντες ἀοθοῦγο 0 Ὀ0 βυιάϊοα ἴῃ ἀθία!], ΗἩΔΡΡΙΪΥ ἴῃ {18 Ολ80 ὑ86 ὁοηι- 

το ὑοχύ 190] 5 ἴῃ {δ τηλίῃ ὑμαὺ οὗ ΒΒ, 

Β. ἐξ, Α. 

οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν 
δι’ ὕδατος καὶ αἵματος διὰ ὕδατος καὶ αἵματος δι᾽ ὕδατος καὶ αἵματος 

καὶ πνεύματος καὶ πνεύματος 
Ἰησοῦς Χριστός" Ἰησοῦς Χριστόν" ησοὺς Χριστός" 
οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μύνῳ οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον 
ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι ἀλλὰ ἐ ἐν τῷ ὕδατι 
καὶ ἐν τῷ αἵματι καὶ τῷ αἵματι καὶ ἐν τῷ πνεύματι 
καὶ τὸ πνεῦμα... καὶ τὸ πνεῦμα... καὶ τὸ πνεῦμα... 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν ὅτι οἱ τρεῖς εἰσὶν ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες... οἱ μαρτυροῦντες... οἱ μαρτυροῦντες.. 

Εν τὸ πνεῦμα {110 1ιαὐΐη Υυϊραὺθ ρίνοβ Οὐ ιγ  ϑέιι8, 
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δ 

Αααϊέϊοπαϊ Νοίθ ον ν. 7, 8. 

ΤῊΟ ψογαὰϑ 10) ἃγ6. ἰὐογροϊα θα ἴῃ ὑθο σοτηῃλο ὑυθὸκ ἰοχὺ ἴῃ ὑΠ 18 ΤῊ ἴῃ ἴοτ- 
ῬαββαρῸ (ἐν τῷ οὐρανῷ ὁ πατὴρ ὁ λόγος καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα᾽ καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς Ῥοϊδίεά 
ἕν εἶσι. καὶ τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῇ) ΟΥ̓ 821) Ἰπϑύγποῦϊνο {Ππβύγα- 6088, 
ὑΐοῃ οὗ ὑπ6 ογῃνθίοι πα ἰδ χοάποίϊοι οὗ ἃ ρῇοβθ ᾿ὐο {110 ἀροβίο]ϊο ὑθχὺ 
που ΔΗΥ͂ δίρηϑ οὗἨ Ὀαα {410}. ΠὀΛΗΕὃΗΡΠῪ ὑπὸ ο]ο88. 8. οομῆηθα ψ 1 ὴ 
ΠΔΥΓΟΥ͂ 1χη1{5. {1}} {Π|0 ἃρὸ οὗ ρυἱπθρ. ΠἔΟΡ 0 δὰ θοΘ Κηόνῃ ἰὴ ὑπο Εδϑὺ ἰὴ 
{116 βἰχὺν ΟΥ βουθηΐ οομύατγΥ, ᾿ὖ 18 ποῦ γᾶ} ο Βιρροβο ὑπαὺ ἰῦ ψου]ὰ ἤᾶνθ 
ἴοαπαὰ ψ 140 ἀοοορύμηοο Ῥϑὺ ἃ5 τὺ αἰ ἴῃ {Π|6 ρῥυϊύοα οὐ οη5. οὗ ὑ6. Οὐοοκ 
ἰοχὺ, ἃπὰ ὑπο ουϊάθιοο ψουϊὰ ᾿ᾶνο Ῥόθι οομ ]]ολ ἃ {Ποιιρὴν Θϑβο θα] ν 
ἘΠΟμδηρσοᾶ. [ἢ (5 τοβροοῦ ὑπὸ ἰδίου οἵ {Π|ὸ γ αἱρύο τϑαάϊῃς 15 οὗ βίηραι- 
ἴδ ἱπηρογίδηοο. ΤῸ τηᾶδα οὗ Ἰαΐον Πα Ὁ] ΘΟΡΙΟΘ. 10}. οοῃύαλιι {ΠπῸ Ἰῦθυ- 

ῬοϊΪαὐϊοπ ΟὈν οι 8 }1Υ Δα ποἰηΐηρ ἰο {1π| ουὐἱάσμοο [μι ἔλνοαν Οὗ {110 δ ῃθῃί- 
ΟἸΟΥ οὗ {Π|0ὸ ψογ5, δηἃ ἀ0 οὗ οὐθὴ ὑοἃ 0 βΒῆον, ὑΠπαῦ ΠΟΥ ΤΟ ρμᾶγύ οἵ 
ΕἸ ΘΓΟΠ.Θ 5 ὑθχῦ. 

ΤῊΘ αὐαΐο οἵ ὑπ Θχίουηα} οὐϊάοποο σἂ 6 Βι μη ηγο(ἷ τπ|} ΥΟΥΥ͂ ὈΥ]ΟΙ͂Υ. 

ΦΤΉΤΏΔΙΥ 
: ᾿ οἴ οχίθσηαὶ 

(1) [πὶ Δ. ἱπιἀφορομάδθηῦ (Υ̓ΘΟΙΚς ΜΒ (ΠΠΟΥῸ ὑΠδη 1ὅ0 ΜῈ δῃηἃ 50 ογὶάθῃοο, 
θοῦ μα 105 ἃ16 φαιοίοα), Βοῦδ ἰδ ἰαΐθ μ88 ψ Ὰ 10} οοπίαἑι 10 ἢᾶγο ἀπ- 
Χασϑ ΟΠ ΔΌΪΥ θόθα πο {Πα Ὀγ {πὸ [μαὐΐῃ Ὑαυϊραίοί, . 

(2) [ἢ ΔῃΥ͂ ἱπἀοροηάοῃὺ ατγοοῖκ, υϊζου, ΤῊΘ γοΥῪ θυ (ἀγόοὶς γι ῦθΒ 
Μ]Ο Το ἀ80 οὗ ὑπ νον ἀουνοα ὑπο ον] οάρο οἵ {π6}}} ἴτομ {Π0 
1αύϊῃ (ποῦ ἴῃ [τ Ο].Α1] Οτὶν διὰ Αὐμλπ 195 ἀγόρι Νὰ γι,Δ]). 

(3) πὰ ΔΩΥ Ταὐλπι ΠΟΥ ΘΠ ΠΟΥ ὑθδι ὙἹΡΊΠ 5. ΤΆΡΒΟΙΒΙΒ (ἰοῦ ἴῃ Τογΐ 
Ογρὺ ΗΠ Αὐδυ ΠΟ Δὰρ μοὸ τ ἢ). 

(4) [πὰ ΔΩῪ δποίϊθηὐ γουβίο οχοθρῦ {ἰὺ ῦτη; ἀπα 1 ψνὰ8 ποῦ ἰουπα 
(4) ἰῃ ὑμο ΟἹά 1,αὐϊῃ ἴῃ 108. ΟΑΡΙΥ ἴογμι (Ἰογῦὺ Οὐρὺ Αι ρ), οὐ (Ὁ) ἴῃ ὑπὸ Ὑ!}- 
ϑαΐο ἃ5 ἰδϑιθά Ὀγ Φογόομιο (μά. αἣν μι () οὐ (ὦ) ἃ8 γουβοά Ὀγ ΑἸοραΐῃ (Οὐα. 

μαἰοοί  Ἐγ3, 

0 {π6 οὐποὺ δα {116 Ρ]Ο85 15. Του πα ὕροιη {110 5᾽Χ.}} ΘΟΙ ΤΥ ἰῃ μα ]ἢ 
ἰαύμοΥβ; πα ἰὖ 15 Τουπα 4180 ἴῃ ὕνχο ἑΟγΊοα νοὶ σῖνο δὴ οἷά [μαὐϊῃ ὑοχὺ, ἴῃ 
ΒΟΙ6 ΘΆΡΙΥ ΟΟΡΙ65 οὗ 0 γαϊραΐο μα ἰὼ ὑΠ0 συθαῦ 1885. ΟὗὁἨ {Π}6 ΙΑΥΟΥ ΘΟΡΙ6Β 
δηα ἴῃ ὑπὸ ΟἸομηοη πο ὑοχύ, 

ΤΠ νουβ ἀγὸ ποὺ Του 

1 ΠῊ6 Οοάον Παυΐανιιε πα] ΝᾺ 3 Οοραγο (ἀὐἹοβΌλο ἰ. ς. 18 ΤῈ, 
ἰουίλοΥν αποίρα Δἃ86. ἃ ΜῈ δι οΥ ν 
ἸΔΒ. θθθη ΒΒΟΝ ὁ 6 ἃ ΟΟΡΥ͂ 1Δ 0 
ἔχον Ῥυϊηνοα ἰοχίβ, οἰ] οΗν ἴγοῦλ ὑπὸ 
ΟΟἸΩρΡΙ αὐοηβίδῃ, ΜΘ ἰδ [Ὸ]]Ον 5 1ἢ 
{818 Ῥραϑϑϑδᾷθ. Οομρ. ΟὙἹΟΒΡΆΟΙ, Ν. Τ' 
Ι, 4}. 41. ὙΤὴθ οἰαβθ 18 δἰβὸ τυ θη 
ΟἹ μ6 τηϑγρὶη οὗ ἃ ΝΆΡΙΟΒ μΒ 178 

Τδηὰ τοορηϊ, ἀηϊὰθ αὖ τ] τνἱᾶρ- 
ΔῸΣ οχ ὈΪΌΙΙο  ΘΟΔ118, βΒῶο. ἤπθ 17’ 
(Τ βομα.). 

νν. 

" ΠΟ ΜΟΥΑΒ ἅτὸ Το ἴῃ ὑπὸ ΤΠ6ο- 
αὐ] Πδοομβῖου (ῬΑσὶβΒ 12 2δὲ, Ναὶ. 
Ταῦ. 9380) ἴῃ ὑμ [0] ΟΊ ησ ἔοττα : 4υἷδ 
ἴγοβ Βηῦ 4αὶ ἐοδύμηοηίαλ ἀαπὺ ἰπ 
ΤΟΥΥα ΒΡΙσΙ 5 δ΄ὰ8,. οὐ ΒΒΏΡΊΒ δ ὑ7ῸΒ 
απαχη βαηΐ; οὐ χ88 βαηύ αὶ ἰοβίηο- 
Ὠΐϊατη ἀϊοαηῦ 1 οἷο ραΐοῦ εὐ Κι ΐιι8, οὗ 
Βρ᾿τἰδαβ βαποίαβ οὐ Ὦὶ ὑσχοβ αμῦτη βαηὺ 
(ΡῬτοῖ. Ὑοσαβνόσί). 

13 
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Τὺ ὈΘΟΟΠΙΘΒ οὗἁ ἱηΐογοδῦ ὑπουθίουθ 0 ΟΌΒΘΟΓΥΘ ΠΟῪ {16 ΜΌΤ8. ΟΥ̓ ΊΏΔΠΥ 
Τοππα ἃ. οΪ866 ἴῃ ὑπ [ιαὐΐῃ ἐοχύβ, ἃπαὰ 0 0 οδιτὶθα ἔγοηι ὑπαὺ ΒΟΌΓΟΘ ἰπίο 
{89 ατθοῖς ὑοχύ, ἀπα ἰπίο {πΠ6 ρυϊη οα δα 0} οὗὨ ΟἾΠΘΥ ὙΘΥΒΙΟΠΒ. 

ΤῊΘ οὐἱρίηῃ Τ1Π6 ΜΟΓΒ ΓΘ ποῦ, 88 ΠᾺΒ ὈΘΘῚ ΔΙΓΘΔαΥ βίαίοα, ἴοι 1 ΔῺΥ ΘΑΥῚΥ 1μαὐϊῃ 

οὗ {116 Βαῦμον , Ὀαὺ ἃ μαββαρο οἵ ΟὙρυΐδη, Ἡ Πΐοὶὶ Βηθυνβ ὑπαὺ ἢ6 νγὰβ ποὺ δοαπαϊηὐοα 
τή δ ΜΙ ὑπ θιῃ, θῃοννα αὖ {Π6 βᾶτη6 {πλῸ ΠΟΥ παύαγαι! τῦ ΜΒ ἴο ἴΌγπὶ ἃ αἰδυϊποῦ 

' ΒΊΟΒΒ. Οἡ Ὁ. 7 ϑοοουαϊηρ ο ὑπι6ῖν ὕομου ἈΠ οἱῦ ἀΟΠλΪπι8.: ο δὲ ωΐθν 
“πιην διμγυδ,, οὗ ἰύοσιια ἐδ Ῥαΐτο οὐ ΕἼΠ1ο οὐ ρίὶγθα ὅδηοίο βου ρύμηι οβῦ : 
θὲ ἐγ πρθην διυπὲ ((6 Πσοῖθ8. τυρἵ, ο. 6; σου. μοί, α6 γοθαρί. 66. 15, 10). 
ΤῊ ἴυγο6 οὗ {π|8 ἃρρ!!οαὐΐοι οὗὨ “116 βρὶἱῦ δηπα ὑπὸ ψαΐον ἀπ {πὸ ὈΙοοά’ 
ψ ἢ {110 186 τοδάϊηρ ὁ ἀηπηὶ ϑιπῦ᾽ [ῸΥ “1ῃ ἀππηὶ Βιιηὐ᾽ (εἰς τὸ ἔν εἰσιν) 18 
τηδθ ΟΙοα ὈΥ͂ ἃ ἰαἴοι' Τϑίογοποθ (0 ἰὑὺ ἰῃ ΕἀσαπαιΒ :...1)0 Ραΐγο οὐ ΕἾΠΟ οὐ 
δρίγια Ξαποίο βἷς αἰοϊῦ : 7785 διιηΐ ψιθρὶ ἐσε ἑηιομἑ πὰ αἰαγ)έ ἦρι 677, 
ϑρέγδιβ, ἀφμα θὲ ϑαπγιΐβ, οἱ ἀΐ ἐγ85. 1072 6)} διε , ἴῃ ἈΡΙΓΙσα ΒΙρῚ  ΠΟΔΠΒ 
Ῥαύγομ, βιοαὺ Ποιηΐηαπ πλα ]Π]οΥ] δαιηλτγὑδηεο.. Ἰοαπθαν., 1. απ γόγὸ ΚΡ ΣΊ- 
ὕπια ϑδαπούιη βιρ αἰ Ποδη5 πἰσαὺ ἴῃ δοάοῃι νη 10 οχροηϊῦ ( Οἢη ν}. 37)... 
ἴῃ ΒΔΠρΡΊη6. σόσὸ ΕΠ αμ.. Ουοᾶ...  οΟἸΔΠΪἶ5. ΔΡΟΒΙΟΙΣ ὑθϑυ λοι ὈΘαθ5 
Ογρυϊληα8.. ἰὴ ορίβύοϊα βῖνο ΠγῸ απθὰ ἀο [Πηϊ αῦο βου ρϑὶῦ ἀθ Ῥαὸ 
ΕἼΠΟ οὐ ϑρίγιθα βαποῖο ἀϊούπηι μη 6} Πρ (7 γὸ ἀφῇ ἐν». Οαρ. ἱ. 3). ΤΟ Βῶπ)6 
τιγβύϊοα! ἱητογργοία οι ἰ5 Το ἴῃ Αἀραβύϊπο (ς. αι υἵμλι. 11, 22), ἀπ Εποθθ- 
εἶπ (7 ηϑέγιο. ἴ. αα ἴοο. Μίσπο, αΐγν. 71 ιαἷς 1. 810); ἀπὰ ΑἸρτιϑύϊηθ ΒΌΡΌ]168 
[πὸ ψοτὰ “οΥθαμ,, μοι 8 τοαυϊγθα ὕο σοιῃρ!οῦο {ΠῸ 6]058.: Ἰ)οὰ8. ᾿ΐδαιιθ 
ΒΔ Πλ15 οὐ Ὑ 5 οατὰ Ὑ ΟΥΌΟ 510 οὖ ὅρια δαποῦο, αὐοθ ὑσα ἀπαμτ Βαμύ, 
Ποὰβ ἀπ οὖ Ομ ροίοῃβ (ἀ06 Οἷδ. ν. 11). 

ΤᾺ ρῖοβδα ὀ Τ7Ὲ}0 ρ]οϑϑ ιΐο μ84 ὑΠι|8 ὈΘΟΟΠῚΘ ἃ) ΟϑἰαὈ]Π18Π0 ἱπὐογργούαυϊομ οὗ δύ 
ἜΥΔΟΟΝ 1 ΤΟ Β πογὰβ 5 γϑῦ χαοίοα ἃ5 μαγὺ οὗ ὑ!ὸ Κρ ]Β010 1. ἃ σσοιρ οὗ νΥΠρΒ 

᾿Π ρρππηροίοα ἢ ὑπ παῖηθ οὗ ΥἹρὶ 5 οὗἨ ΤΠαρδιΒ (6. 4900). [ὑ ννὰβ ποὺ πῃ- 
παύαγαι! (μαὺ ἴῃ {80 βίτοϑη οἵ ὑπο Ασϊδηῃ ρουβοοαθοιν οσ 8. ΜΠ] οἢ νοῦ πο 
ἴο δῖνο ὕδο θ]αΐη τηοδῃϊηρ οἵ δύὺϑ Φο ΝΒ ΟΣ 8. ἃ ὕΠΟΥ το γοδα βου πὰ 
ὑμοῖν ΔΥ ἴγομῃ {Π|6 τηᾶγρίη πο ὑη0 ὑοχὺ. [δὺ 50}}} {11ὸ ΤΌ ἰβΒ Πυθηῦ : 
[ΤΠ ληπο8. Εναηρθ 8.4] πα ῬΑ Ο8: {{γ 5. 5421}, Ἰῃηααὺ, ψιοὶ ἐσϑἐἱ)ο107} 
φογλϊδοηξ ἐμ ἰόγγα, ἀχφία ϑαησιῖδ θέ οαγο, θὲ ἐγ65. ἐπὶ ποδὶ ϑιιιξ 9 θὲ ἐγ85 
ϑιιγηι, χιοὶ ἐσοίτηνομίμην ρογλεδογξ ἴῃ σωίο, “αίοῦ Κθγϑινα ὁ Δριγιζιδ,.. 
6ὲ μὲ (ἰδ) ἐγθα ρα βιμηὶ (6. Κα ἴηλ. 5). Απα δρδίῃ :.. αἸσθαῦο Φοθηη0 ΕἰνδηρῸ- 
Ἰιϑύα ἴῃ ορίβϑύοϊα βὰὰ: 77 γ,68 βἐηὲ φμὶ ἐοφέληλοη την ἀϊοιγλέ ἐν) οἷο, αΐ6γ" οἱ 
Κογϑιην οἱ ϑριὶγιμδ; οἱ ὧὁ)) ΠΥ δίο “6δι, τρλιοην 542}, ΔΟῚ δ ἈΠῈ18 οϑῦ, 

αυΐα ποη οδϑῦ ἰῃ 8. ἀηϑ ΡΟΥΒοπὰ ((ὅ6 7 γ1Ή. Ἰ. Ρ. 2ο6 ; Μίρῃθ, 2αΐγ. 7Ἁ,.ἱ. Ἰχὶ. 

243). 
Ετοπὶ ὑΠ15 ὑπη9 0 ὑοῦ βθοὰὶ ὕο πάνθ πιαϊηὐδ! μοα ΡΔΥΘΆΠΥ ὑπο ὶγ 

Ῥοβίΐοη ἴῃ ἔθ ὑοχύ. ΤΉΏΟΥ ἅτ αποίοα ὈΥ ΕαρΌὑΪ 8 (6. 5 50) ἃ5 δύ “08 
ἴῃ {86 ἴογαι : 7768 βγη γι ἐσε ϊηνιοη την γΟΥ ἰδοηΐ ὧι σορΐο, αΐογν, Κϑγ- 
μην οὲ ϑριγειδ; θὲ ἐγό58 την ϑιηΐ ([ 68}. 6. Αγίαη. Ὁ. 68, ΜΊρπο, Ταΐν. 
1αΐϊ, ἴχγ. 224); ὑπουρῇ {ΠῸ βδηιο τυ ἴῃ ἃπού]ιοΥ θ] 8.6 (6. δίαη. ,γαρσηι.) 
ΒΌΘΔΚΒ οὗὐἠἨ ἁὠἰ[ἴῃθ δΔρρ !οαύίοῃ οὗ ὑπο οἴδιιδθ οὐ ἐγθὸ5 την ϑηΐ ἴο “(86 
Ἐδίμον, ὅοη ἀπα ΗΟΪΥ ΝΑ ρ γ᾿ 48. Θβϑύ Ὁ] 18} 04 ὈΥ ΔΥραμθηῦ, ἃ ῬΓΟΟΘ88. ΨῬΒΟΙΙΥ͂ 
ἘΠΗΘΟΘΗΒΑΤΎ ἰΐ {110 Ρ1088 δα Ὀθθηῃ Δ ὑὑθα ἃ8 ραγὺ οἵ ὑ}ιὸ ὑθχύ. 

Οἱ ἰδ Οὐ βδηὰ {ἢ ἰδησαδρο οἵ Οδϑβ ΟἀΟΥᾺΒ (6, ΚΣ 50) ΒΘΘΠῚΒ (0 116 ἴο 
ΒΏΘΝ ὑμαὺ ἢ6 ἀϊὰ ποὺ ἥπα {16 οίοββ ἴῃ ἷ58 ἰοχὺ οἵ δὺ Φοιη, ὑμουρὰ ἢθ 
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αροορ θα 10 ἃ8 ἃ ὕγαθ ἱπύθγργοίαυϊοῃ οὗἩ {}6 ΔροβϊοΒ. σοτ 8, Οἱ γοὶ [αυΐὰ 
“7 ο808 ϑϑὺ ΟἸ γἰβύμ81], ῃ6 τυυῖῦοβ, ὑθϑυ βοιμύαν ἱπ ὕουρα ὑγΐα τιγϑίουϊα, ἀαὰδ 
ΒΔΏΡΪΒ οὐ Βρ᾽υἱϊδϑ, αὐδϑ ἴῃ ραϑϑίομο οιηϊπὶ Ἰοσαπίαν ᾿πρ]οία; ἴῃ οἷο 
δαΐοπι ῬαύΟν οὐ ΕΠ] π5 οὐ δρίγ π18. δαπούμϑ; οὐ ἢΪ ὑὙ98 ἀητ18 οϑὺ [λοι (Οὐηι- 
»ίον. ἐπι ἔρρ». α( ἴοο, Μῖσηορ, αΐν, να, Ιχχ, Ὀρ. 1372 1.). 

Νοῦ Ἰοπρ᾽ αἴύθυ να 5 10 ΔααΙΟ10. ΜΝ ΟΧΡΙΌΒΒΙΥ ἀοίοηἀοᾷ ἴῃ “ἃ ῬγΟΪορτιΘ ΠΙΧΡΙΘΒΒΙΥ 
0 ὑπὸ βουθῃ οαποηΐοαὶ ΕἸΡίβ0108᾽ ἰββιθὶ ἀηάον ὑπῸ ᾿τὸ οὗ Φογοιηο, νοῦ δδινταοᾶ 
βΒοϑῃβ 0 ᾶγνο Ὀθθὴ υϊ ύθη υυἱὐϊι ΟΝ ΟΧΡΓΘ95. ῬΌΓΡΟΒΘ : [1 ρα ΟΠΔΙΏ1Β μ᾿ ΤΗΝΕ ἣν 
Ερ᾿ δύο] 80 ᾿μΠ  61}}0118 ὑγδηϑ]ὐου "8 πα! ύπιν ϑυταύιιμι οϑδὸ ἃ Παοἱ ναυϊυαῦο 
σΟΙΏΡΟ 18, ὑχαι. ὑμαύαηλ γοσα)λ}}, 06 οϑὺ, ἀχαςῦ Βαμ σι  ηἶβ οὐ Βρὶν δα8, 
ἴῃ ἴμϑβ8 βιιυ ϑα υΐομο Ρομθηίιβ οὐ Ῥω 8, δ ουθίψαο ἀ6 δ ρ ὑπ. δοΒ ΟΠ ΟΠ 
οἰαἰὐὐθι θυ; ἰὰ πὸ τπαχίθλθ οὗ ἤ 65 οα 016 ΤΟ ΟΥα στ οὐ Ραΐνῖα ἂὸ ΕἸΠΙ 
86 δριγιῦαϑ δδηοῦ τη, αἰν] 1015 Βα πα ὑΐι, σοΙργοραύυν (Μίμσηο, Δαΐγοίῖ. 
Γαΐ. χχῖχ. 829 (. 

{Τ|ἶῖ5 Γτοϊοραο 18. ἔοι ἴπ ὁπ6 οὗ {1|ὸ οαὐ]οϑῦ οορίοβ. οἵ {Πὸ Ὑαϊραΐο 
(Οὐάρω Τ"μίαοηκὶ5) νυ υθοη ἢ} 546, ὑποαρὶ ὑἢ 0 οἸοθ5. 1050} 15. ποὺ ἰοαπὰ ἴῃ 
1.6 ἰοχὺ οἵ ὑπο ρΙΒ010, : 

Βαΐ 080 1088 15 ἔσααεὶ [ἢ ΟΔΥΥ͂ ΜΗΒ ού δι οἵ πὸ ΟἸὶ Ἰμαθ δὰ οὗἉ (0 1116. 
γαυϊραΐα, δα ἴῃ Βι δύ Π} {Π|0 Βα 1η6. ἴΌγηὰ, 50. ὑΠπῶῦ 1 πλαϑῦ ἤᾶγο Ὀδοη θϑΥ}168ὺ 
ἰηὐτοάποοι ᾿ὐο θοῦ ἤτοι ὉΠ β8ηο βου 06, ΤΊ 680 ἅτὸ (4) (οἵ ὑπὸ ΟἸὰ [μα 1μ) ὴ ὙΠ [ΟΣ 
ᾧ Διμοοιοίινην, (ἃ Οἰαμδῃ οα βογίοβ οὗ δου ρύθγα! ΘΑΒΒΑΡῸΜ) τὺ (δας, γΠ1}. ΟΥ̓ 1χ.} κι. 
ἃπὰ ἃ Μαμίοι ἐγτωριηθαῦ ᾳ (ουα. δ γῖβ. 5650. νἱ, ΟΥ̓ ν].); (Ὁ) οὗ ὑπὸ Ὑαυϊσαῦθ, 
ὑ}10 ραῃ!8}} (Υ Ἰβροῦ 0) Μ85 οα, (αν. (ϑι66. 1χ.) ἀπ Οὐνά. Τοΐ, (δος, χ.λ. 

ΤΊΘ ψ ] 016 ῬΑΒΒΑΡῸ ΔΡΡΟΔΥΒ [ἢ ὑΠ050 ΔΕ ΠΟΥ 105 1 {116 [Ὁ] ρ' ΓΟ: 

(ὐά. γι 5.3 

φμορῖαηι ἰγ 

ἴῃ ὑθυτᾶ 
ΒΡ᾿Υιῦα5 οὐ λαὰἃ οὗ 88 

ἐϊπεοαρίιγ" 
1 ὁ 6]0 
ῬδύΟΥ 6 

ΤΟΒ ὈΠῸΝ σηΐ. 

39έ6. (1). 

χιμογιαην ὕγον Βιιηῦ αα 
φοθυϊηχοηίθν ϊομηΐ 
1 [οΥΥ8, 
ΒΡΙΓΙ 5 ἀάσἃ οὗ βδὴ- 
δαὶ ; 

οὐ ἢ] γ68 πη} Βαηῦ 
τ Ομγϊδύο {0688., 
ῦ ὕγθβ δῦ 
αἂὶ ὑοβυϊηχοιΐπτῃ ἀϊοαηῦ 
ἴῃ ὁ 6]0 
Ραῦον γουθιη οὗ 0 ΙΓ]- 

ὕι1.5 

οὗ ὶ γθ8 ὑππῆ} διιηὗ, 

(ραᾳ. Οαν, Τοϊ, 

ψηΐώ ΟΥῸΒ Βιιηὺ χαὶ 
ὈΟΒΟΪ Δ Οἢ ἑ} ἀμ 
ἴῃ ἰουγ 
50 1.115 ὁἐ απ οὗ 58}- 

δι ίβ ; 
οὗ 1 Ὸ5 ἀπ} Βαηῦ 
ἴῃ Ομυϊδῦο Φοθα, 
οὐ (οἱ 704) ὑγ685 βυηῦ 
4] ὑοϑυϊπχοηίμι ἀϊοιηῦ 
1) ΘΟ 6]0 
Ῥαύου νυ) οῦ ΒΡΪΓΊ- 
5 

οὖ Ὠἱ {165 ὉΠ Βαηῦ. 

Ηογθ, ἰῦ ν}}} 6 ορβογνοί, ὑῃ 6 ὑοβύϊ ΠΊΟΠΥ Οἢ. οαΥΝ 15 ρ]αοοα ἢγδύ, 50 ὑποῦ 

1 ΤῊΘ ρϑβϑερο οὗ Ομ ΒΒΙ ΟἀΟΣῚΒ 18. Ψ}6}] 
ἀἰθουββοὰ ὈγῪ ΒΡ Τυγίομ ἴῃ ἷ8 γι παϊ- 
οσαἴΐοη ο7 Ῥογϑβοπ, ὈΡ. 279 Ε΄. 

2 ΤῺΘ6 ΜῈ 185 αῃίουύαπδίθ!Υ πα] αἰθᾶ. 
Αδοαὺ ἨΔ] οὗἨ ὁδοῦ 11η6 18 Ἰοβὲ. ΤῈΘ 
1168 οὗ {88 γ8 80 δ 88 Ώ6Υ δτθ ῥγο- 
ΒΟΙΥΘα σὰῃ ἰῃ08: 

αυϊααρβοϑιπουϊἑαβ αταὺν 
ἴῃ ἔθτχϑ.. βρβοίδαυδοίβϑ 

{Πορη αγ  Π 8610} (ογ6 
ΤΥ ΣΤ ΘῸὖ δ᾽ 06 511} 

ΤΉΘΓΟ 158 ΓΟΟΠῚ ἐῃ 680]1 1176 ῸΥ δ οιι 21 
ΤΩΟΥΘ Ἰθέο18. 1 15 οὐ ῬΟ551}10 ἐΠΟΓΟΙΟΤΘ 
{μα [ῃ6 ῬΟΣΑβ οἱ Πὶ ἐγος ππίην δὶ 1η 

σι γδίο σ65ι ΘΟ] αν [ΟΣ πΊρα ρατὶ οὗ 
180 ἰοχύ, [Ιζὑ 15 ἔπσύμοῦ 0 Ὀ6 ποίϊορᾷ 
μα {818 ΜῈ γϑδᾶβ βρίγἱίιβ ἴῃ υ. 6 ἴοχ 
ΟἈγὶδίιιϑ. 

1[3-2 



Μοάιῆοι- 

ΤῊΝ ΕἸΒΩ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΥ 51 5900ΗΝ. 

{Π6 ὨΘΑΥΘΙΪΥ ὑθβύ πη οΕ  τοὐδἱ 8 18 Ῥοβί ΐοη ἃ8 ἃπ ἱπύθυργθία ϊγο οἱ ο88,. Απὰ 
ὑΠ6 Γ 18 α͵80 ἃ βθοοηᾷ δἰ μιν ἐμουρἢ ΒΠοΥὗου' ρ]ο85 5 Οὐγίϑίο “όδιε ΜΘ ἢ 
8 ΘΥ6ἢ) ΟΙΪἀδυ ὑμβδῃ ὑῃδύ σῇ οἷλ ΓΟ]ΠΟΥΒ ; [ῸΥ 1018 ἱπαϊολίοα ἰη ἐμ [ιδ(π ὑγδηβ᾽ἃ- 
ὕΐοη οὗ π0 Ουἐη68 οὗ ΟἸοιηοηὺ οἵ ΑἸοχδῃάγία: δὲ δ 768 τὐυην διηΐξ ἰὴ 
ΒΑ γαῦογο αὐΐρρο δύο βυηὺ υἱγύαϊοβ β] αὐϊίογοο, οὐ νἱΐα ἱρβὰ ἴῃ ἴγ80 ΕἾ]Ο 
6]5 οχὶβυϊύ (ρΡ. τοῖῖ Ρ.) 

Αἴδονῦ ἃ ὕὔζπιθ {η0 βϑοοοπά ρίοϑββ ὧι ΟΠ γιάβίο «6ϑιι. 88 οὔ 6α ; ἀη {6 

ἰἴοι οὗ [Π6 ὕνγο οἰ ιιδο8. 6ΓΘ ὑγαπαροβθα ; 80 ὑμαῦ {6 Ῥαββαρο ἀβϑυπιοᾶ [ἢ 0 ἔογπι σι ΐοὶ 
ἰοχί. 

Το Πχρί 
ὍΡΡΟδυ- 
800 οὗ 
186 ψοτὰξ 
ἰὴ τορκ. 

ΜΒ ῬΌΠΟΙΑΙΙΥ οαγγθηῦ ἴῃ ὑΠ6 οαγύοοη ἢ πα ἤδη οοηὐαγίοα, ἈΠ ΜᾺ 
ΠΏΔΙΠΥ Ῥγοποπμηοοα αὐ ηθηὐο ἴῃ ὑπὸ δΙχύϊηο δηα ΟἸομοπη0 οα ἰοηΒ οὗ {Π6 
γυϊραΐθ. Τ|10 τη] [ΟΥΊῚΒ ἴῃ ΜΙ ΟὮ ὑῃ6 ῬαΒΒαρῸ ΔΡΡΟΔΥΒ ἴῃ ὑπ6 Πδἰΐη ἰοχὺβ 

ΔΙῸ ρίγοι ἴῃ ὑδο [0] οί μρ᾽ ἐ80]6 : 

Οοά. Οκ:. 

χιΐα ὕγοβ βαηὺ ααὶ 
ἰοϑυϊοηΐὰπὶ ἀληΐ 
ἴῃ {6 Υ7α, 
δρίγιίιϑ οἱ ἀχμῶ θὲ 8αΉ- 

σιΐδ; 
οὐ Δὲ ὑγΧ65 ἀπππι ϑαηῦ 
ἑῃ ΟΠ γιδίο “ζό6δι, 
θὲ ἰγ68 βΒυηῦ 4] 
ὑοδυϊ ομαπὶ οι 
ἴῃ φαοῖο, 
Ῥαΐογ' ὑθγϑιηι οἱ 8ρὶ)1- 

ἔπ. 
οὗ 1 ὕχγοϑ πὰ Βυμύ. 

(ρα. Ψαϊζηοοίί. ἘΝ 

φμοηλαην 65 βαπὺ αιὶ 
ὑοβυἱπιοηΐαπὶ ἀδηὺ 
ἴῃ {67γ7α, 
ϑριΥἱ5 ἀψιία Θέ 8αΉ- 

σιὶξ; 
οὗ ὑἹ65 ὉΠ.ΠῚ διιηύ. 

δἱσμέ ἴγϑ8 βαιὺ ααὶ 
(ΘΒ. ο πὶ ααη 
ἴῃ σαρίο, 
ραΐίον ϑογϑμηι οἱ δρὶ7γ1- 

ἔιι(8 δα ολι8 ᾽ 
οὗ ὑγ685 απ βυιηύ. 

Οομμος Τοχί. 

φιογαην ὑΥ68 Βυιηὖ αὰ] 
ὑοβυπηοηαμα ἀδηύ 
ἴῃ σαοίο, 
»αΐογ" τογϑιην οἱ ϑρ 7 1:- 

ἔνι5 δα οὐ 8, 

οὐ δὲ γθ5 πὰ δυιῦ. 

θὲ ἰγ68 ϑαηῦ αυἱ 
(ΘΒ ΠΟ Ἶὰ}}} αἰ) 
ἴῃ (6Υγ7α, 
ϑρ᾽γιζιι5 61 ἀχιὰ θὲ 8α)υ- 

σιιὶδ; 
οὗ Ὠἱ 188 αῆὰχτὰ ϑαπύ". 

ΠΟΘ {Π|Ὸὸ ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ ὑπὸ Πα 1 ΟΡΡΟΪα 0) 6πη68: 6 μᾶγο ὕ0 ποίϊοο 
ΠΟΥ ἰὑ ραββοά ἰηὐο ὑϊιο αὐροῖς ἰοχύ. [1Ὁ Δρρολτβ ἢγβὺ ἴῃ ἃ αὙσθοὶς γουβίοι οὗ 
[π6 Δοῖϑ οἵ ὑ ΟὈ. ΠΟΙ] οἵ μαύογει πο] ἴῃ 151-, σοογὰὶ Ὑἱ]. {Ππ|Ὸὴ ΟΟμπΟΪ], 
Τ}ιὸ [αδϊ ὑοχὺ 15: ποτα 1} 1 σὰ πΟΠΐοα ΦΟΠΆ 8. ΟΡ βίοι Ἰορὶζαν: 
μία ἐγος σηὲ φιὶ ἰοθοέϊηιον νη, ἀαπὲ ἔπ ἐοο, αΐθν, Κ γῆν θὲ για 
ϑΘαγιοίμα, οἐ ϊΐ ἐγον μηιών διέ. δαθαο Βα) αηρτύαῦ: 94 ἐγθ5 ϑιμηΐ 
χιιὲ ἐοοίἑηιομίν, (ἰαλι γι ἔσγγα, δριγιξιδ ἀφμὰ οὲ βαηγιῖβ; οἱ ἔγ68 τιγγ)ι 
ϑμηΐ, βΒιοαῦ ἴῃ ἀπ] θάμ. Οὐ οἱ 8 Ἰαρίθγ 3, ΕΌΓ 1.18. ὑ86 ΘΟΥΤΟΒΡΟΒΑΙ Πρ; 
Οτροῖκ, ἃ5. ἴλν ἃ85. 1ὖῦ Πᾶ8. ὉΘΟΙ) ὈΥΟΒΘΟΥΥγΟΙ, ἰ8: ὃν τρόπον ἐν τῇ κανονικῇ τοῦ 
ἸΙωάννου ἐπιστολῇ ἀναγινώσκεται ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες ἐν οὐρανῷ, ὁ 

Δ ΑΒΟΙΠΘΥ ἴοστῃ οὗ μὸ χορ μχῸ- 
ΒΘΙΥΘα ἴῃ ἰμὸ 50 6411] 5: Θαΐὰ {γ88 
5πηὖ ΔῸΣ ὑθϑυληηοηϊαχη αἀδηΐ 51.108 οὐ 
δασα οὐ Βδηἶθ, οὐ {Υ68. ΠΧ} Βαηὖ. 
δ σι ΤᾺ 02010 ΤΥΧῸΝ βαηΐ, ῬΑΊΟΥ ΨΟΥΌΙΠ 
οὐ ϑριὐα8, οὐ ὑγ88 μα τη δαοὺ (ΟὈ}]η, 
Οοαοα Μορὶ ον. Ὁ. 4), Ῥοϊηΐβ ΟἸΘΑΥΪῪ 
ἰο [9 οΥσίηδ] ρ]οβ5-ἴόσση οὗ {10 δᾶ- 
ἀἰοα. Α ΟὙθθῖκς ΜΒ 88 Ὡοΐθβ 1 ν᾿. 8 
τουτέστι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ ὁ πατὴρ 
καὶ αὐτὸς ἑαυτοῦ δπα Οἢ ἕν εἰσι : τουτ- 
ἐστι μία θεότης, εἷς θεός (ΤΊΒομα , α 
ἰοσ.). 

“ ἸΏΒ Ἰαϑὺ οἴδτ80 15 ΟΠ 64 ἢ ΤΑΔΗΥ͂ 
ἰαΐθ μ585, δογηθ δοοουηΐ οὗ [60 1,81Π 
ΜΒΒ ΚΏΟΜῈ Ὁ} ἴο 15 ἐἰπη0 18 σίνθη ὮΥ 
Βρ Ταυχΐοῃ, 1. σ. ΡΡ. 14 ἢ. ἀτῖθ8- 
Ἀ80}} ἰ. 6. 12 ΘἈ]Ου]αί 5 ἐμ [Π8 Ρ]ΟΒ85 18 
ΟΥλ ἐθα ὌΥ 5ο---ο Μ88 οὗ {μ6 υϊραίθ. 
Τὴ ΘΟἸ]]ΟΟὐ ΣΟΙ 5. ὙὙΠ1ΟῺ ὯΘ ΤηΘη 008 ἰὐ 15 
οἰ θα ὉΥ 18 μ88 οαὐ οὗ 8ῃ ἀρρτζορδίθ 
οὗ 234. 

3 Π15. ὙΘΙΏΔΥΪΚ ΓΤΟΙΟΥΒ ἰοὸ (ῃ6 [δδί 
ΜΟΓΩΒ οὐ ἐγ68 εἰὐγλίπι ϑι γι ΜΘ. ὙΘΙΘ 
οὔ θα ὈΥ͂ ἸηΔῺΥ Ἰαΐθ μ88 οὗ ὑπ0 7α}- 
θαῖΐο. 



ΤῊΝ ΕἸΒΒῚ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟἿ 5Τ 720ΗΝ. 

πατὴρ, λόγος καὶ πνεῦμα ἅγιον" καὶ τοῦτοι (816) οὗ τρεῖς ἕν εἰσιν. εὐθύς τε προσ- 
τίθησι ἜΣ καθὼς ἕν τισι κώδηξιν εὑρίσκεται. 

ΤῈΘ οἰἴδιιβθ νγὰβ αιούθα αἴθε γαβ ἱποοιη ρ]ούο! ΟΥ̓ Μᾶπαο] (ὐ] Θὰ (8έθ6. 
χὶν.), δι)! ἃ ῬΟΥΒΆΡΒ ὈΥ 4105. ΒΥΥΘΗΙ 5. (8850, χν.), ὑὙπ0 ΡοΌ. τοῦθ πΠΑ͂ΘΥ 
[αὐϊῃ ἱηἤπθηοθ ; δηὰ αὖ Ἰαϑὺ ἰὕ Τουιπμα ἃ οἴαοθ ἴῃ ἃ ἀγῶθοο- μα ϊη ΜΒ οἵ {δ 
Ερίβι19 (νά. Ψαὶ. Οἐίοῦ. 162) οἵ {π᾿ αἰοοιθ! οοπύαγγ, πα ἴῃ ἃ αγθοῖὶς ΜῈ 
Οὗ ὑπ0 βἰχύοθαθ σου (Οὐώ. ΜΟΉΨΌΥΙ. 1)ὑϊ. 34, ὕὸ Οὐάδν δ») αρη σι 
οἵ Βγαβιη.8), 111ὸ αὐθοῖς ὑθχὺ ἴῃ θοῦ ὑΠ080 ΜΒ85 8 θοοπ Δαἀδρίοα 1ῃ Οὐ ΘΓ 
ῬίλοΘβ ὑ0 ὑΠ6 μη Υ αἱσαΐο; ἃπα 1 {Π|8 ραβϑασοὸ Ὀούμ ΓΟἸ]ΟΥ ἃ Ἰαΐθ 1 αὐ 
ἰοχὺ ἴῃ οὐαὶ ὐὑϊπρ’ 110 εἰς τὸ ἔν εἰσι ΟΡ ὕΠ0 ΘΆΛΌΪΥ Ὑυὶξμθθθ, ΤῈ|16 Ἰδηριαρθ 

οἵ θο(ἢ, οΒροοί ΠΥ ὑῃαὺ οἵ μά. 27υν (ον ., Μλθν8. ἀθοιβίν θυ ὑπαὺ ὑμ0 σοοκ 

ἷβ ἃ ὑγδηβ]αἰϊοη οἵ ὑΠ6 [αὐ 1, 

ΤῊ Ῥαβθαρθ 15 ὑΠ 18 οἴνου ἴῃ ἐπ6 ὕνο Μηδ: 

Οοά. Τορζ: (34). (εἰ. Και. Οιμοῦ. (102). 
“ κ Ν 
τι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐν τῷ οὐρανῷ, 

«' ͵ ι "“ 

πατὴρ λόγος καὶ πνεῦμα 
ἅγιον" 
Α Φ “ 

καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς 
ἕν εἰσι᾿ 
καὶ τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
2 “"» ΄“ 

Εν Τη ὙΠ) 
Ν δ . δὸς 

πνευμα υδωρ καὶ αἷμα 

Α] ᾿. 

εἰ τὴν μαρτυρίαν... 

ἀαΐα ὉΓῸΝ βιιιῦ 
αιυΐ ὑοϑυλιμοπίαπι (ἰαηὐ 
1} 68.610, ἰ 
Ῥεύον νου θα οὗ 80171- 

ὑ..5 ΒΔ ΠΟΙΟῚ : 
Οὗ ἢ} ὑγ68 
ἘΠῈ1Πὶ διιηΐ, 
οὗ ὑγῸ8 βιιηῦ 
ααϊ ἐοβυϊπιοπῖιηι ἰηῦ 
ἴῃ ὑθυσὰ, 
ΒΡ᾿ΓΪα8. χα οὗ Βαῃ- 
Π}} 

51 ὑοβυ ΟΣ ἸῺ. 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ν ἷκ α΄» κα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, 
πατὴρ λόγος καὶ πνεῦμα 

αγιον" 

καὶ οἱ τρεῖς 
εἰς τὸ ἕν εἰσι" 
καὶ τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐπὶ τῆς γῆς; , 
τὸ πνευμα τὸ ὕδωρ καὶ 

τὸ αἷμα' 
εἰ τὴν μαρτυρίαν... 

ΤΊο ΟΟμ ΡΠ] αὐοη βίαι οαἰίοτβ ἰπὐγοι ποθ ἃηού!ου" ὑγὰπϑ] οι οὗ ἀπὸ Ὑ]- 
δαῦθ ΒΠΠῊ1]ὰγ ὕο ὑπῦ ἴῃ Οὐά, τς, ἰαῦο {Πιοῖν ἰοχὺ, 
μα Ῥα 1 5η6α Πγἷ5. ἢγϑὺ οἀϊθϊοι οἰνίηρ [6 ΜΠ 010 ραβδαρο 8. 6 Τοπμα [Ὁ ἴῃ 

197 

ΤῊΘ ἰπίτο- 

Μολην Ι]ο γαβαμβ ἰποὐϊοη οὗ 
{6 ρἴοββ 
ἰηἴο {16 

ἢϊ5 Οὐθοὶς ΜῈ τ ὑμὸ ποῦθ: πὶ ἄγου οοάϊτο ὑδηύπηχ ος τορουΐο (16 ὑδϑιϊ- ρυϊηξρα 

ἸΏΟΠΪΟ ὑὙ] 0116] ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ (ἰγθ6- 
αἷμα; ἀμ οτν ἐπ6 οἴλαδο οἱ δὲ “γ65 τριθη, δι , ΜΙ Οἢ. μ6 γοξαίπϑα ἴῃ Ηἷ8 ὑθχύ: 
γα πβ]αὐΐοη, μὸ πυὶίοβ: 111 τοἀάπηααῦ: Νοχο θοῦ ἡρθμν 80 ἐμ ἡμὴ, εἰς 
τὸ αὐτό. ἷ. εἶνο τη Ἰἄθλπ. Τὰ ἷπ Π]γὰ δα οι, πὶ Πα] ηθηῦ οὗὁἨ ἃ ῬΓΟΙΪΒ6 
ΣΟ ἢ. ἢ6 Πα τηδάθ ο ἱπβογὺ ὑῃ6 οἰλαβα 1{ 1ὑὉ οὐ} 1 Ὀ6. βιιθνσα ὑ0 οχἰϑὺ ἰὴ ἃ 
βἰηρῖο ΟὝΘΟΙΚ μϑ, 6 ἰηβογίθα ὑπὸ νου οὐ {Π|0ὸ Δα ΠΥ γ οἱ {π0 Οὐά, 
Μορ ον}. γϑιδιΐηρ μονονοὺ {Π6 ψνΟγ 5 καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 

ΤῊΘ ψογὰβ ψΘιῸ αἰδουναυ 5 Ὀτουρὶῦ το ἃ τοῦθ οογγθοῦ βᾶρο πὶ ποαυῦ 
ΔΏΥ ΠΗ ΙΒΟΓΙρΡὺ ΔΓ ΠΟΥΙΥ ; δπα αὖ ἰαϑῦ ὑΠ0 ρᾶββαρο ἀββιπηθα {}}0 [Ὁ Μ110]} 
5 ρίνθη ἴῃ ὑπὸ ἰοχίβ οὐ ἰθρμδηιι ἴῃ 1550 ἀπά ΕἸΖΘΥΪΡ οὗἩ 1633 (“ ἐοχί, τοο,}) 
ὉΠ ἤρου ὑπθπὶ ΠΔ8 βϑι1Π10 ἃ ΡΌΠΟΓΑΙ ΘΌΓΓΟΠΟΥ͂. 

ἰοχὺ οὗ Οοα. 102 15. ὙΘΥΥ ῬΘΟΌΪΑΥ. [8 10 
ῬΟΒΒΙΌΪΘ ἰμαὺ ἐπί μδ5 Ὀθοὴ ταϊβχοδα 
ἀπὸ, 88 ΜΒ ἀ0η8 ἰμ ὑΠ:0 ΘοΥτΘθροηϊηρ 
ΟΙαιβα, 854 ὑπαὶ {6 ἰτ8π5]αίο ἴη- 
ἰοη ρα ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ ἴο ΔΏΒΎΘΥ ΘΧ- 
ΔΟΟΥ ἰο ἐπὶ τῆς γῆς 

ΤῚΝ ΔΒ Ὀοθη βἤθνη ὈΥ Ὦσ ΠοΟὈΡΐη 
ἐμαὶ Οσοά. Μοπῇ, ἰΒ “ἃ ἐγαῃβουιρὺ ψ ἢ 
ΔΥΡΙΥΘΥΥ ἃ ἔπ ο [Ὁ] γαγίαὐϊοηβ᾽ οὗ 
[Πθ ΜΒ ἴῃ Τήποο]η ΟὉ]]ομθ, Οχίοσά 20, 
1η ΜΉ16}) [η9 ρ]05885 18 ποὺ ἰουῃᾷ (Οοάοα 
Μορίβογείαπιιϑ, Ὁ. 5}). 

2 ΤῺ ἀπὸ τοὺ οὐρανοῦ ἴῃ (0 ατοοῖ 
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ΤΙ οἰϊοῦ ἴουη8 ἰῃ σΐοῖ 06 ἡ }010 ῬαΒθαρΡΘ ἈΡΡΘΑΥΒ 'μ ΘΑΙΥ ῥεϊηἰοα 
ὑοχὺβ δ.Ὸ ρίνϑῃ ἴῃ ὑΠ9 ΓΟ] ρ (016: 

Ἐγαβηι. ἘΔ. 1, 1516. 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
ς - 

οἱ μαρτυροῦντες ἰδ" 
ἝΞ ἃ 

᾿Ξ Ἀ  Ἂ Ἂ ᾿ς ἡ αὶ Ἂ Κ 

τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ 
καὶ τὸ αἷμα" 

καὶ οἱ τρεῖς 
, ἣν 3 

εἰς τὸ ἐν εἰσιν. 
.] Ἁ , 

εἰ τὴν μαρτυριαν... 

Ἐὰ. Οομμρ!]. 1514 (Οὐνά. 
ΜαὉ... 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐν τῷ οὐρανῷ 
ὁ πατὴρ καὶ ὁ λόγος καὶ 
τὸ ἅγιον πνεῦμα 

καὶ οἱ τρεῖς 
εἰς τὸ ἐν εἰσι. 
καὶ τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 

"ἐφὶ τῆς γῆς 
τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ 

καὶ τὸ αἷμα. 
ἙΌ  Ἃ 

Ἀ χὰ 
εἰ τὴν μαρτυρίαν... 

Εγάβηι. Εἰ. 3, 1522, 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐν τῷ οὐρανῷ, 
πατὴρ λόγος 
πνεῦμα ἅγιον' 

καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς 
ἐν εἰσι. 
καὶ τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐν τῇ γῇ 
πνεῦμα καὶ ὕδωρ καὶ 

αἷμα' 
καὶ οἱ τρεῖς 
εἰς τὸ ἔν εἰσιν. 
εἰ τὴν μαρτυρίαν... 

. 
Και 

Εγδβηι. Ηὰ. 3, 1522 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐν τῷ οὐρανῷ 
πατὴρ λόγος καὶ πνεῦ- 
μα ἅγιον 

καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς 
ἔν εἰσι 
καὶ τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 

ἐν τῇ γῇ 
πνεῦμα καὶ 

αἷμα 
καὶ οἱ τρεῖς 
εἰς τὸ ἔν εἰσιν. 
εἰ τὴν μαρτυρίαν... 

ὕδωρ καὶ 

Εγαβη). Εἰ. 4, 1527. 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐν τῷ οὐρανῷ, 
ὁ πατὴρ, ὁ λόγος, καὶ 
τὸ πνεῦμα ἅγιον" 

καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς 
ἕν εἰσι. 
καὶ τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐ ν τῇ γῆ» 

πνεῦμα καὶ ὕδωρ καὶ 
αἷμα" 

καὶ οἱ τρεῖς 
Ἵ λον ν] 

εἰς τὸ ἕν εἶσιν. 
[1 

εἰ τὴν μαρτυρίαν... 

Ἐκ. Βίορ!. το; ΕΖ. 
1633 (ἐοχῦ. Γ60.). 

ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐν τῷ οὐ ρανῷ 
ὁ πατὴρ ὁ λύγος καὶ τὸ 
ἅγιον πνεῦμα 

καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς 
ἕν εἰσι. 
καὶ τρεῖς εἰσὶν 
οἱ μαρτυροῦντες 
ἐν τῇ γῇ 

τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ. 
καὶ τὸ αἷμα. 

καὶ οἱ τρεῖς 
εἰς τὸ ἕν εἶσι. 
εἰ τὴν μαρτυρίαν... 

ΓΑ ποίρ 18 δᾶδοᾶ ψΏΪΟὮ ΒΘΟΤῺΒ ἴοὸ 
ΒΠΘῪ ὑμαὺ {ῃ6 οαϊΐουβ ἰουηᾶ {116 10]- 
Ιοσνίης οἴδαβο καὶ---εἰσίν τὰ {ποῖν ατθοκ 
ΜΒΒ: ϑαμῃοίιβ ΤΠΟΠΊΔΒ ἴῃ Θχροβι οι 
Βθοιη σα" ἀρογοίδ} 5. ἀθ βοσυχοηο ΤυΥΪη- 
ἰαΐθ οὐ Εἴαο Οδύμο] θα ἐγϑοίδηβ ᾿βύσχη 
Ῥαβϑάχη οοηΐγα ΑὈΡδίθπιχ Φοϑοηΐμ νἱζ. 
Τγ65 διπὲὶ χιιὶ ἐοδεϊηιον μη, απ ἴηι σοῖο, 
φαΐογ' υϑγϑπν οἰ ρὶγἰϊιι8 βαποίι5, αἰοῖῦ 
δὰ ᾿1ὐὐοτᾶτῃ σοὰρθᾶ Ββοασθηΐία, ΕΠ δᾶ 

᾿μβαδηάδτη απιίαίθια ἰχϊαση Ὀ61- 
ΒΟΠΔΙΌΠΙ) ΒΌΡαΙ α}, οὐ ᾿εἷ 1) 68 τἰὐπλιηι 
ϑιιπῖ. ΟΑυοᾶ ᾳυϊάθηη ἀἰοὶδα" ῬΤΟΡΊΟΓ 
οββθῃί πηϊιδΐθ. '6ἃ ἢοο Φοβο τη 
ῬΘΙΎΘΙΒΘ ὑγχβθ 76 νυ θη8 δᾶ απἰξα θη) 
οὨαΥὶ αὐ β οὐ ΘΟμΒΘΏΒαΒ ἱμαποθυδὲ 60}- 
βοαυρηΐοαι δαοίοχι θη. Νὰ 50Ὁ- 

ΑἸΔῸΣ ἸθΙάθτη : δὲ {γ05 βυιΐ χεὶ ἐδει- 

μιοπίιηι (ἰαγυ ὧν ἰογγα 5. ϑρ᾿γλξι8 αχια 
οὲ βαπριΐ. Ἰὼ ἴῃ απἰϊρυβάμχη ἸἸΌΥῚΒ 
ἀαάιθαγ : οὐ ἐδ ἐγὸ8 ᾿ιην δι. θα 
ΠοΟ ἴῃ ὙΟΥΙΒ ΘΧΟΙΒΌΪΑΣΙ ΙΒ ΠΟ Ὠδ- 
Ὀοίαν : Β6α ΑΙΟΙᾺΥ 6580 ΔΡΡοβι θαι Ὁ 
Βωτούϊοὶθ ΑΥΤΊΔῊΪΒ δὰ ρουγϑυ θη 1 
ἰπ 6] 6ούτι βϑηὰπὶ αοίου δα 8 ὉΓΘ- 
τηΐϊθδὲ Ἃ6 αηϊίαίθ οββϑηἑθ ὑγ] .Π Ῥ6Γ- 
Βομαῦθ, ΗἮθο Ὀθαΐαβ ἸΠοΙΩΔ5 τὶ 
ΒΌΡΓΙ. 

ΓῊ1Β. 18, 85 [Ὅ. 28. 1 δνα ΟὈδβθχυθά, 
[ἢ ΟΠΪΥ ποίθ οὗ [η6 κἰπᾶ ἱπ {μ6 ΝΟ 
Τοβίατηοην, 116 ὑἐχθαίμϑηΐ οὗ {80 Ρδ8- 
ΒΔρ6 18. ὙΏΟΙΥ ΘΧοθρίΟη8] ; ΙῸΣ 6]86- 
ὙΠΘΥΘ (86 ἘΠῚ ΟῚ ΤΑΔΥΪΚΘ ῬΥΟΙΆΪ ΘΙ 
ἴῃ [09 ατθοὶς ἰοχὺ [86 ΔΌΒΘΏΟΘ οὗ μα 
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ὙΥ θη {116 ρίοβ μα σαϊμθά ἃ ρἷαοθ ἰῃ {1 αὐτόθ ὑοχὺ ἰῦ παύαγα! ν ἰπῆα- 
Θησρά {86 ὑδχὺβ οἵ οἴμοι γουβίομθ. (ἀαὐθιῦ ἀηα δοιιαδῦ Ἰη γο αι θα ν 10} γοΥν 
Β]1σῃὖ τη0 1 Ποα 08 ἃ, ὑγαπϑίαὐϊοη οὶ μα ὈΘΘηῃ πιλαθ ὈγΥ "ΠὙΟΙΏΟΙ] τ5 ἰηΐο 
ὉΠπ6ῖν ρυϊηῦοα ὑοχύβ οἵ ὕῃ6 Ῥοβιῦοῖ, [Ὁ νὰ ἱπύχοαἀιορα ἰηΐο ΘΠ ἰοι5 οἵ {116 
Αὐμιθηΐ δηἃ Β]ΆνΟΙΪο  ΘΥΒΙΟῺΒ; διὰ ἰηΐο ὑπ τηοάθυῃ ΕΠΠΓΟΡΟΔἢ ὙΘΥΒΙΟΠΝ. 

ΤῊΘ βαρροβοά ἀορμῃηδῦϊο ἱπιρογίάποθ οὗ {110 ρΊοϑβ 88 σίνθῃ ἃ γαϊαο [0 

{Π6 ΘνἹάθηοο 1) 15 ἴάνοι οὐὖ οὗἁ 411 ργΟρογίϊοη 0 108. ΟΥ̓] πνοῖρ! δ, ΤΟ 
ΜΒ ΔΌΪΒΟΥΥ, [ῸΓ ὀχώμρὶο, ἴῸ {Π|6 βρυχίουβ δ ρέἐδείο ἰο {πὸ Πιαοάἰοθηθς ἰδ 
ΘΒΒΘΏ ΠΥ [Π6 ΒΆηι6. 'ΓῊῺΪΒ. 4180 18 ϑΒαρρογίρα ὈΥ 7», ἃ Ὀγ ὑπὸ γὼ ἀκα ἀνὰ 
Τοίθιο ΜΒ558 μὰ ὮΥ ἃ τη] υϊυιιαθ οἵ Ἰαΐοῦ ΜΒ5 οὗ π0 υϊναῖο. [ἢ ὑδὸ ῥγο- 
οοαϊηρ, γ Υϑ9 (0. 6) οὗ {π6 ΤΕ ΙΒ016 αἰπχυδῦ 8}} 1μαὐϊῃ δι που 165 τοδᾷ Οὐ 7 ἐδέμς 

ἴον ϑριγ λέν (τὸ πνεῦμα). Α τοι} }0 στοὰρ οὗ δηοϊοιῦ φαὐπουϊ υἷος οὗ {}16 
ΒΔ 16 ὕγρο ἱποϊπἀϊηρ Οὐ. ΖΤοί, αἰ ο ο. 11. 17 φιομιοίῖο 2269. ἡπαηποὲ ἔμ 
οὐἰθγη μη. [ἢ 6. ν. 20, 2). 1 (ὐὐά, Ζοῖ,, νὶ0} Ἡ ΠἸΆΡΎ πα θϑύμ 14}}γ, δια 
ἃ ΟΙαιβ6 ΥΟΥῪ ΙΔ] ἰὼ οἰαγιμούον ὕο {1.0 »]οϑβ οὐ δ. ὃ; ἀπά ἴῃ {Π| 0 8810 

νοθ6. ἦν Ουά. ΜΟΉΙ αὶθ] (80 μαύρ, (ΠῚ Δὰν ΥἹΟῚ Εἰ] Τ,60) γολα 
δίηχιις (ὦμεν). 

[Ὁ ν1}} αἰπὸ γο Ὀθοὴ ΟὈπούγοα ὑπ ὺ {16 εἰοϑα 1056 1 Βργαμρ᾽ ΤᾺΓῸ ἢ ἂν [4186 
το ἀρ ἐλ) ))} ἴῸΣ 17). τι} 2), ἃ; ΟἸ ΠρΡῸ ἄτι ὕ0 ἃ) ΟἸἰββίοι ᾿]}16}} νυν ΘΑΌΆΠΥ 
ΘΕΒΥ ἴῃ ΟὙΘΟΚ (τρεῖς εἰς) Δα 1 [μα {]Π, 

Αἰκ(ἰαϊίοπαί Νυίο οἡ, ν. τ. 

ΤῊΘ ῬὮγαΒ6 “51 τηὐοὸ ἀθα 15. Ἰηὐγοάπορα ἃ8. Οη6. ψ]}10}} γα 8 ΓΒΔ] 0 ΤΉΟ 
ὍΠ6 χϑ οὐ οὐ ὑ1ὸ Ηρ β016 πα ἰβ ὁν ]ομΕ]γ Ὀθογγοννοα ἤἔγομι σαγτοηῦ Ἰληραδρο, ΡΠΤΆΒΘ 

Φ . . Φ φΦ .Φ . 

Απὰ 80 ἴῃ [βοὺ ὑπ6 ἀἰβεϊποίίϊοῃ οὗ “βίμπ ααὐῦο ἀολί]" Δηἃ “αἰπ5 ποῦ πηΐο ἀοαθ᾽ ΕἸΡΑ ΥΦῊ 
15 ΟΟΙΆΠΙΟΙ. ΔΠΊΟΠ’ ᾿λα Ὀ᾽μ10 τ ον Β (δοποθύοι αὐ ἐ00,) μα ΤΟρΓοβοηῦβ, Ὁ ῃβθ φιηοης 
οῃηοῦ 0 ἀουθύθα, μιν οὰ ὑγα Ὁ]. ΥἹΟΥ͂. 65. 

Ι. [πὶ {ΠπῸ ἢγϑῦ δὰ βπιρ]οδῦ βο 80 ἃ “δῖ. ἀπο ἀἰθα}᾿ ψοι ἃ θὈῸ ἃ 51} Α βίῃ 
γοαυγηρ ὑπ6 μα Βπηθηῦ οὗἨἁ παῦαγα! ἀοαῦ]ν: οοπιρ. ΝΌΙΙ. ΧΥΣ. 22 ἁμαρτία ῬαπίΒῃ- 

θανατηφόρος". ἸοΔῸ ἴῃ 5.0 ἢ} ἃ οα80 ψγὰ8 ἢπὼ} ΟχΧΟΙΪαβίοη ἴγοπι ὑπὸ 1 ν1Π6 Ἔα 
Νιοοϊοίγ. 

2. 1 νὰβ ἃ ῃαύαγα! οχύοηβίοη ΟὗὁὨ {ἢ} 18. ΠΙΘΔ Πρ ΜΠΟΠ {Π0 ΡΠ γΆ80. ΔΒ Δ βίη οἵ 
ἀϑ6ὰ ἴῸΓ 8ὴ οἴἴδηοθ ν ἰοὶ 8 τοοκοηθὰ ΟΥ̓ ὨΙΟΓᾺ] Πἀρτηθηῦ το Ὀοϊοιρ ἴο Ὡ" 

ΟΙἸΔΒΗ͂, 

ΔΙ ΠΟ : 6.6. οὐδ ὙΠ]. 327, 1Χχ. 5, 6, β8χηο οΠἴροί, 
Χ, 0, χίν. 7, ΧΥ͂. 411 1 Φομῃ ἰΐ, 23; 2 
ΦΟΠῺ τ; Δηα σΟΠΨΘΙΒΟΙΥ͂ 080 ΔΌΒΘΠΟΘ 
ΟΣ ψοχὰβ ἰουμᾶ ἰὰ 0μ6 ατθθκ ἰοχὺ 
ἴτογὴ [86 Τιαίΐη : 6.9. Δοΐβ χ. 21) 32, 

ΧΥ͂. 24; τ Ῥοῦ, 111, 12, ἵν. 14; 1 Φόοῃη 
Υ͂. 18. 

1 Ουδοιγ Ἐ ποίθ 15. ψουίῃ ααοίίῃρ: 
Οὐμὰ ποίη βἰ ΑΥΤΙΔΠΟΒ 66 1081 αΤέθ00Ὸ 
Τοχίαϊ 66 Ὑουβοηΐριι8. ΟΥ̓ ΘΗ 4110 08 
Ὦ16 ῬΘρθσοῖββθ, οχ Ν οίἱβ ΤΎΘΙΊ61111 πὰ :6 
ὙΟΥΒΌΤΩ ἴῃ. 4186 Εἰ, ἘΠ, ἀοβιἀογαϊυτη 
διἀβουϊρβίτηιβ, β'οιδδΒ ποθ 18 ο 86 

5. Οτροὶ ἰάθη 65 ὑπ6 ὑὺ 9] 18 568 : 
ἐπὶ ἁμαρτήμασι τοῖς μὴ πρὸς θάνατον ἡ 
ὡς ὠνόμασεν ἐν ᾿Αριθμοῖς ὁ νόμος τοῖς 
μὴ θανατηφόροις (ἴππ Μαίϊ, Τ. Χαπὶ. 8. 30). 
Ιὰ ΔΘ ΠΟΥ Ῥαββαθο Π6 ἰγθαΐβ {110 ἰῃ- 
Πιοίίοη οὗ ἀθαίῃ 88 ὑπ οοιηρίοΐο θχ- 
Ῥἰαύϊοῃ οὗ ἐμ6 οὐίπηθ ἴοῦ Ψ ΟΣ 1ὖ 18 
1Ἰηβχοίθα : ΑΡΒοϊ νιν, Ρϑοοαύπχα ΡΘΥ Ρῶ- 
ΔΙᾺ ἸΏΟΥ 5, Π06 ΒΙρογοδὺ 8] α]α ᾳαρά 
Ῥῖο Βοο οὐἹπιΐηθ 1101} α165. οὐ ρῶμϑ 
δοῖθσηὶ ᾿5}185 ἱπνθηϊαῦ (ΗΠ οηι. ἵν Του. ΧΊΥ. 

ὃ 4)- 
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Α 55 
ΟΑΥΤΥΪΗΡ 
ΘΧΟΪ αβίοη 
ἴγοϊῃ [6 
ΟΒΥΙβίσἢ 
ΒΟΟΙούν 1 
Ῥογβιϑίοα 
ἴῃ, 

Ῥοαί ὑπο 
᾿θ μά 6 ΒΟΥ 
ποὺ {Π6 Π6- 
ΟΘΒΒΑΣῪ 
Ι85806. 

ΤῺο τηοαα 
οὗ ἀρα]ηρ 
1} ΒΆοἢ 
8, ΒΙη. 

᾿ Θη]οἰηοά , ἐποῦρἢ Ὁ πηαδὺ "6 Οὐβοῦνϑαῖ ὑμαῦ 16 15. ποὺ ΠΟΥ ΘΙ (οι. 

ΙὩ βοὴθ 
68.868 
αὐξοττμοβὺ 
ΘὨδβίὶβο- 
ταρηΐ Π0- 

ΘΟΘΒΕΔΥΥ. 

ΤΗΕΒ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΞΤΙῈ ΟΕ ΚΤ 590ΗΝ. 

{Π6 Β8116 Οἴ.85. Ξ'ο {ῃ6 οχδοὺ πόογὰβ οὗ δὺ Φομηῃ ἃγθ υϑοὰ 769. χὶὶ, Ῥαΐνγ. 
Ἰββδοῇ, 7 οὐκ ἔγνων ἐν ἐμοὶ ἁμαρτίαν πρὸς θάνατον. ΟΡ. 1 ΟἼΟΥ. γ. 11. 

3. [ἴον ὑδ0 β81η6 11η9 οὗἁἨ ἡποιρδύ 15 οχιοηαθα ὕο {Π6 ΟΠ γἰβύϊμη βοοϊοίγ, 
10 01] ἀρροαν ὑπαὺ ἃ 5 ψὨ οὶ ἴῃ 108. ὙΟΥΥ͂ παῦ! Ὁ ΘΧΟΙ 65. ἤγτοπὶ [6] ΟΒΕΙΡ 
γι ΟΠ νυ ϑὑϊλπΒ που] Ὀθ τἰρ ἢ ]Ὺ ΒρΟΪΚΘῃ οὗὨ 5. ἃ “βῖπ αηῦο ἀθαῦ. δορὶ ἃ 
Β1η ὨΊΔΥ͂ ὈῸ 566} ἰη Παίγοα οὗ {πΠ6 Ὀγοίγθη (α. 11]. 15}, ΟΥ ἴῃ [Π6 5015] 688 
ἢ οἢ Θχοϊαἀο8. γορθηύαποο, ἐμο οομαϊὐΐοῃ οὗἨ ἔογρίνθηθϑβ ((, 7), οὐ ἴῃ {ῃ6 
[ΑῚΘΠ]ΟΒΒΠ655 Ὑγ 8 16} ἀθηϊοα ΟἸυ δῦ, ὑμο Ομθ Αἀγοοσαΐο (ὁ. 21 ; ἷν. 2), Βαῦ ἴῃ 
ΘΔΟῖ. οᾶ80 {}|6 Οἰαγαούσου οὗ {Π|Ὸ 5ἷῃ 5. ἀούου πο ὈΥ ὑπὸ οἰδοῦ ψμίοίι ᾿ῦ 8 
05 ὑδο γοϊαψίοη οὗἩ ὑπὸ ἄοον ο (ἰοὰ {ῃγοαρὶι ΟἸγῖϑὺ ἴθ ὑπ Ὀινίπμο δοοϊοθίν. 
ὟΥὸ δὺϑ ποὺ ἰο ὑμίηὶς οὗ βρϑοϊᾶς δοίβ, ἀοδηοὰ Ὡρβοϊαύοὶγ, Ἰῦ οἵ ἀοίβ ἃ8. ὑ80 

ῬΟΥΘΙαὐΐοι οὗ πιογ] 116, 

4. Τὸ πιυϑῦ ᾿νὸ μοὐϊοοά δαλί ον ὑπαῦ δ Φοἢλ Βροικπ. οὗὁἨἁ {Π6 5η ἃ5. “(6η- 
ἵπρ' ὅο ἀθαὐύϊι᾽ (πρὸς θάνατον) ἃχιὰ ποῦ ἃ5. ΠΟΘΟΙΒΆΤΙν ἱπγονίηρ ἀθαί. Ἰ)θαθῃ 
18, 80 0 ΒΌΟΔΚ,, 15. αὔτ γᾺ} σομϑοηποηοο, 1 1ὖ συμύϊπα, πὰ ποῦ 15 ἐλ ον Δ 0] 

ΙΒΒᾺΟ ἃ8 ἃ τηλύον οὗ ἰδού. [8 ΟΠαγΔΟὕΟΥ 15. ἀβθπηλοὶ ὕ0 6 τι τ ΘΒ ] ΟὨ 0 ]0, 
πα 1β ῬΡΥΌΒΘΠΟΟ ΟΡΘΗ “ἃ πούου ΟΊ 5. 

5. 78 ποίου ὑπο σου] ποῦ θὰ ἃγῖδο, ΗΟ ἰπ βαοὶ Παρσγαηῦ δῖπ ἴῃ ἃ 
ὈγούμοΥ---ἃ [ὉΠ] ΟΠ Υἰδεϊη---ῦο ὈῸ ἀοα]0 10}} ΕῸΡ 10 πγαϑὺ θῸ γ ΘΠ 6 1- 
ρα ὑπαῦ ὑΠ6 ννου8 οὔ {80 φροϑῦϊο αγὸ αἰγοοίθα ὅο ἔμοϑὸ 110 ΓΘ. ΒΙΟΙΏΌΘΥΒ οὗ 
{86 ΟἸ ιν ἰϑυϊδῃ ΟἼναγ]}, 5 αυίηρ ἴῃ ὑπ 6 ὈΥΓΨΠΟΡῸΣ οὗ ὅΠ|ὸ σοπημοι [Π6. ΤΊιΟ 
ΔΏΒΜΟΥ [ΓΟ] 8. ὨΔ ΓΆΠΠΥ ἴγΌηὶ ἃ νὶονν ΟὗἨ ὕΠ 0 ΠΟΣᾺ] ΟΠ ΟΔΟΥ οὗἨ ΟΠ γἸϑυϊμη 
ἰηὐογοθβϑίοη. ΤῸ ῬΟΜΟΥ ΟὗἨ ῬΙΆΥΟΥ ΥΆ115. ΤῸ ὑδοθο γνη0 ὈοΪΟηρ ἴο ὅδ 
Βοαγ (οοιηρμ. Φοϊη χὶϊ. το). δῦ [Ὁ ὑϊοθο 0 ἃγθ βοραγαῦοα ἔγοηλ }}6 
ΒΟΑΥ ἴὉΓ ἃ {πιὸ οὐὁἨ ποὺ γοὺ ἱποϊπάοι 1. 10 ὕΠτὸ ΟΥ̓ΔΙΠΔΥΥ ΟΧΟΓΟΙΒΘ. οὗ {86 
ΘΗΘΙΓΡῪ ΟὗὨ 50]Γ1 0] ΒΥ ΡΠ ἢ, 580. [ἍΤ ἃ5. ΜῸ ἃΥῸ ὑαπρ]ὺ αἸγΟΟὐΪγ, ΠῸ ῬγῸ- 

1180 οὗ πα] πα ΥὙ ἰμπιοηοο, ΤῸ πιδὸ οὗ ΟΟΠ 0. ὈΓΆΥ ΘΙ 1 8110} ΟΆΒΘΝ 15. πού 
δὺ 2088 

ἀοοβ ποὺ οομιτηλπα ᾿ὐθγοοϑβίου. θη {0 810 18. Β00η, Γϑοορηβοά Ὦγ {Π|6 
ὈγούποΥ, ἴῃ 15 ἑαύα! ἰα οη ΒΟ ; Ὀὰὺ οα ὕϊιο οὐδοῦ πα ὮΘ ἀοο8. ποὺ ΟΧΟΓΌΒΕΙΥ 
Θχοϊαὰρ ἰῦ0. Ενθη 1ἢ ὑΠ10 ὑδῃοὰ οἵἨ 8. ΟΡΒ ΠΥ βθθ 0 ἀϊδαιιλα 5.10} 
ῬγάγοΥ, ἰἃ 15. θοολι89 ἢ Οἴοπαον 1168 ψτ]ιοαῦὺ {116 ΟΠ υἸδύϊλη Βοάγ, δχοϊ παρά 
ΠΌΩὶ ἰἰ5 ΠΠῸ υαὺ γοῦ ποῦ Ῥογοπαᾶ ἐ]ὸ οὐϑαύϊνο, νἱν" 1} ρον ν᾽ οὗ (οά, 

6. 9 ολῃῃ απαογϑύαμά ἴῃ βοιμοίορτθο ΠΟΥ͂ Βιιοἢ Β1η5, ΟἰΟΠΟΥ 1 ΠΔΘΙᾺ ΟΥ̓ ἢ 
ῃδύϊοηβ, ἢχαδὺ "Ὸ Ἰοΐῦ τῇὉο ἀοά. ΟἸ 5 δοηχοηῦ πα ποῦ [ΟΥ̓ ΊΥΟΙΘΒΒ 15. {116 Ὁ.) 
ὙΥΔΥ ὑο γοϑυογαύϊο ῖ. Τ}10 Ῥοοὶς οὗ {π ργορλιοῦ ουθιιῖδἢ 15. ἃ ἀἰνίηο ἸΘΒΒΟῊ 

Τ᾽ ΤῺ9 ἐγαΐ ΠΠαΒ ἃ ΠΟ] ΘΧΡΥΘΗΒΙΟΩ 
ἴῃ ΒΙΟΜ ΙΒ 1} Ππρ απὰ {10 Βοοὶ;: 
71}|6 ἢ ορο, οιτό ἢ. 

ΕΌῸΓ [86 Πηδῖη. ΟΥΤ1ΠᾺ] 1 5866 0 ΒΟρΟ 
Εἰχοθρὺ ἴῃ βΌΘΙ ἃ Β ἀἀθη 6 Ε8 οὗ [φί8. 
Ι βἰοοᾶ αὖ ΝΆΡΙ6Β ΟΠ06, ἃ Ὠἰσηῦ 50 ἀδγκ 
Ι οουἹᾶ μᾶνθ βοᾶγοθ Θοῃ͵θούχοα ὑπ 70 

Ψ 85 θαυίῃ 
ἈΒΥΜΈΘΥΘ, ΒΚΥ ΟΥ Βθῶ ΟΥ̓ ΜΟΥ] αὐ 81]: 
Βαυΐ (86 πῖρ αὐ Β ΒΙΔ6 1 γῶ8 θαγβύ ὑμγοιρἢ 

ὉΥ ἃ 01829--- 

ΤῊ ΘΠαΟΣ βύγαοκ ὈΪΟΝ οἡ Ὀ]ΟΝ, θϑτ ἢ 
σ᾽Τοδηθα δ ηα ΡΟΥΘ, 

ΤῊΣΟΌρΡ ΠΟΥ ΜΠ0]9]Θηρίῃ οὐ 818 
Ψ 5016 : 

ΤΊΆΘΙΘ ἸΔΥ {116 Οὐὐγ ὑμ1οῖ δηᾶ ρμ]αὶη ΜΙ 
ΒΡΙΓΘΒ, 

Απηᾷ, 51 ἃ ρῇῃοϑί ἀϊϑβῃγουᾶθα, τ} 

086 68. 
50 ΤῊΔῪ ἐπ σα Ρ6 Πδβῃθᾶ οαὐ ὮΥ 

016 ὉΪΟ, 
Αμαὰ αυϊᾶο 566, ομὰ ἰηϑίδην, δα 06 

Βαγθα. 
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οὗ {Π|0 ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ͂ οἵ Ῥαγί βοαίίοι {πτουρσὶι ἀθαδ ἴον ἃ ἰλι 0 ]658. ῬΘΟΡ]0θ. Απὰ 

ἐπ ονέαποβ οὗ [ϑγὰο! βοϑὰὶ ὅο {Ππϑύγωθθ ὑ}10 ομδγδούου οὗ (048. ἀθα!ηρΆ 

ψὶ ἢ ΘῈ, 

σι ΤὴΘ φραύηαθϊα οοιμμηθηῦβ ἀρὸμ ὕπο Ῥαββαρο ΟἰἶδΥ ἃ ἰπεϊγιοῦνο Ῥα τίβίϊο 

ϑι 0] οὐ ἴοΥ βύμαγ. ΘΟΠΜ ΠΏ, 

ΟἸΕΜΕΝΈ οὗ ΑΙ]οχαμπᾶάγι ἰὰ ἀἰβοπβοίηρ ὑπὸ ἀϊβαγθηὺ Κι». οὐἩ νοἱαπύα νυ ΟἸΕΜΈΝΤ 

δια πτυπρ ἀούϊοῃ (ϑέγολμ, ἰἰ, τς, ᾧὶ 66) γοΐδιβ ὑο {Π| Ἰλρπαρο οἵ δύ «011 ἃ8 Ἢ Δμεχ- 

9μοσίηρ ὑμπαῦ μὸ χοοορηϊβοῦ αἰ ΓΘΏΘΘα. ἢ βἷπ (φαίνεται... «τὰς διαφορὰς ἜΤ ϑδυνου 

ἁμαρτιῶν ἐκδιδάσκων), ἀπὰ αιούοπ ἐ8 {Π|ϑὐγαθίηρ {16 πὰ οὗἉ αἀἰδυιούίοι ἴυ 

ν Ὠΐο οι ἢὸ τοίου ΡΒ. 1. 1, θαῦ κὸ σίνο πὸ οΟἸαμϑὶ ποιύΐοι οὗἩ βΒροοϊῆς ΟἸΪΟΠΟΟΗ, 

ΤΒΚΤΌΜΙΙΑΝ ΠαΡΌΓΆΠΥ ἰὰγ5. ἄονι ἃ οἰθαν ἃ ἀοβηϊῦο Ἰμνουργοθαθίοι: Τπατστς 

ΟὙἾ}0, ᾿νὸ ἀπἶκθ, οἢ Θϑοῦρο ἔχοι {Π6 5. ΟὗὨ ΥλΆΪῚ ΔΏσΟΥ. ΟὗἨ ΓΟ ΚΊΠΡ᾽ ΠΡ ΡΟ- ΤᾺΝ, 

“ηοηέβ, οΟὗὨ προικίηρ᾽ ΠΆΪΒΘΙΥ ὑπγοιρ ἢ ΒΔ}. ΟΥ̓ ΠΟΟΘΟΜΑΙΕΥ...80. {Ππῶὺ 1 {Π|0ΓῸ 

6 γῸ ΠῸ ράμίοι [01 5116}} ἀοῦϑ, π0 ὉΠ0 ΟΟᾺ}1 θνῸ βαγοι, ΟΥ̓ ΠοΝ0 {Π1|0. ὑΠοΓῸ 

1] θὸ γαγάοι {πτουρὶν ΟἸιεῖβῦ, οαν Λάνοναῦο ν1Πν {πὸ αῦλιου. ΤΠιογῸ ΤῸ 

ΠΟ ον Υ Οἴοιιοοι οἵ ἃ Αἰ ουουῦ οἰαγαοῦοιν, Πιοαν οὐ ὦ ἀολ ΠΥ, βύιοὶν ἂ5 Δα 

ἐ80 ράάοη, μαπγάον, ἰΔοϊαὔνγ, ἔπι, ἀομῖα} [οἵ ΟἸινἸΝ], ΠΙΆ Ογ, πα 

(ἈΒΒΌΤΟΟΙΪΥ 150 Δα] ΓΟΥΎ ἀπ ἕυγιϊονθίομ, ἀπ ΟΥΟΡῪ ΟὕΠον νἹοϊαυἴοι οἵἨ {116 

ΕΘΙΙΡΙῸ οἵ αο. Ἐὸν ὕΠο66 ΟἸννῖϑῦ νν}] πὸ Ἰομσοῦ μ]ολα : ὅΠ1080. 0. Μ7]|0 ᾿ὴΝ 

ἐθΘοη Βοχῃ οὗ αο( ν1}} ΡΒ Πα! Υ ποῦ συμιηλῦ, ἀ5 ΠῸ Μ01]1 ποῦ ΠῸ ἃ 501) οἵ 

4 6ο4, 1 μὸ μὰ οοιμιηἰ {64 ὑ]ιομὶ 1. 

ΟἸΙΟῈΝ ΒΡΟΆΚΒ ΜΠ] γυῖβ0 ΤΌΒΟΥνΟ; ΡΟΣ Το θυ τ ηρ' ὑ0 1 ΟΟΥ. ἢ]. 15, Μανί, ΟμΙσΝ. 

ΧΥΪ, 26, ἢ οομψίπιι68, “ ΤΉΏΟΓΘ ΓΘ ΒΟΠΔ6 5115 ὙὙ10}} ἀγ6 ὕο 1085 (Δ ἀμ} }}}}}).... 

“5010 ὕο ἀοσίγαοίΐοι. (ἃ ἰαἰονιυαπι)...Υ πὰῦ Κιπὰ οὗὨἨ βἴμη. ΠΟ ΌΥΟΙ ἐ1Ὸ Β11Ν 

εἴο ἀραῦ!, ψ]ιαὺ ποῦ ἐο ἀθαῦα θαὺ ὕο 1038, ουπποῦ, Ε ὑ]ιΐμκ, ΟΔΜΠΥ θ0. ἀούοτ- 

“φαϊηοα ΟΥ̓ ΔΩΥ τηὰπ᾽ (ἤοηλ. ἔν δ. Χ. 

ὙΠ} ὑἰ5 οουρᾶγο αὐ 0᾽5 ἰαϑὺ ΜΟΊ, 
ἈΑδαδίο --- (χά ηΔ] --- ΟΠ γἹδὺ --- Μαλὰ --- 

αοα--- 
Ρονιρίζίω, ν1}} γοι Ἰοὺ ἐπὶ τη ατοΥ 

1η69 

1 δὲ ριάϊα. το, Ουἱ οαἷπι ποθὴ 80- 
οραϊ0 διὺ ἰχαβοὶ Ἰηἶησὰ6. οὐ ΠΥ 5015 
ΟΟΟΔΒ.Π, ααὖὺ οὐ ΤΠ 1Π11}]1{{61Ὸ, 
ααὺ [Δ 0116 χηϑ]οαϊόογο, δαὺ ἰθιηθῦο ἢπ|- 
ΤΆΥΘ, δυὺ βάριῃ ρφοϊ ἀθβίγπογα, ἀπ 
νογθοαμ δῦ ποσοϑδίναίο τῃθῃ υ ; 
Ἰῃ ΠΘρΟΐ,15, ἴῃ ΟΠ 118, ἰη ααιυδίτι, 1 
γἱοΐα, ἴῃ υἷδὰ, ἴ2 δαάϊία, αιδηΐα 
ἰθηὐδιηιῦ ; αὐ 51 Ὧ0116 δἰῦ νομΐὰ ἰβίο- 
ΤΌΠΩ ΠΘΠΏ]η1 β8 1.8 οοχαηροίογοί. ΗΟΥΌΙΑ 
ΘΥ6Ὸ ΟΥἿν υϑηΐα ΡῈ. Θχοζγδίογοιη ραὐτὶε 

ΟἸγϊβέσχῃ, δαπὺ ϑαΐομι οὐ σοπίγασία 
1518, αὖ ργονίοτα οὐ οχιοϑα, απ σο- 
ΠΙΆΤΩ ὭΟΏ οαρΙηὐ, Βοτηϊοι ἀπ, 140]ο0- 
Ἰαύτῖα, ἔγαιβ, ποραίῖο, ὈΙΑΒρ μοπηΐα, αὐΐ- 
46 οὗ τηοοδὶα οὐ ογηϊσδίϊο... Ηοσυχα 
ἈΠγὰ Θχοσϑίου ποιὰ οὶ Ομ τ δίαθ. Ηφο 
ὯΟΠ ϑαχηλίοῦ ΟἸ]ηΪΠηΠ0 αὶ πααβ ΟΧ 

δ 35. 

Τ)60 ἐπιουὶ δ, ποῖ ἔπθασαθ. θ 01 Π]1ὰ8. δ] 
αὐπιίβο. ΤῸ ΟἸ ΒΒ Βολο. 5. 1ἢ- 

αἰγιοῦνο, ΠῚ Δ ΘΑΥΠΟΥ ΟΠ Ρ(ΟΥ (ὁ. 2) 
πὸ αἰνίἄοα. βἴπμα. ἰαἴο “ὙΘΒΔ]ΠΒ1010᾽ δη 

ΕἸ ΥΟΜΪΗ5 1016): 086 [ὈΥΠΊΘΙ ἃτὸ Π Βὰ- 
ἰδού». οὐὗἨ ἰηίογοθηβίοη, 8 Ἰαὐον μού, 
Δ 6. ΘΟΠΟΙθ5 : δϑοιηάαχη 6 
ἀἰογοηξίατα ἀοΠοἴοσαλ Φα" Οη 18! 
φαοχαο οομαι ίο αἰβου αἰπύ, ΑἸ1η 
οὐ αι νϑηΐϑη ΘΟηΒΘ αὶ ροϑδῖῦ, ἴὴ 
ἀρ! οῖο βου ΠἸοοῦ ΧΘΠΔ155101}}}; ὁ}1ἃ «πα! 
ΘΟΠΞΘ [1 ἢ0110 ταοᾶο ροβηϊῦ, ἴῃ ἀρ] οἷο 
501Π|06ὕ ἸΣΥΘΙΩΜ510111, 

3 Οοηρ. ὧἕη 01}. Τοιη. τα, (τν. })». 02 
Π.). πὶ Πονι. ἐπ [υ, τ᾿. ὃ 5. ΟΥΒ6Ι 
ΘΟΙΏΡΆΓΘΒ ΜΠ 1 Φόμη ν. τὖ6 {Π6 ΜΟΥΔΝ 
ἷπ τ ὅδαι. 11. 25; 8πᾶ ἴῃ {16 ὑχοαῦϊδο 
ον Ῥγαμον (δ. 28) Ἠ6 19ῺῸ]]ονν 5. οὐ [Π0 
ΘοΙηρδγίβοη, ΡΥ ὴρ ὑμαῦ 515 οὗ 
ἸΔοΙαίγγ, δα] μουν δα ἔουῃ]οα 0. ἃΥΘ 
πού ἰο 6 γϑηλ θα ὈῪ {86 ὈΥΆΥΘΙ πὰ 
οὔἴουϊηρ8 οὗ ὑπ ΟἸΌΧΟΙ, 
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ΗΙΙΛΆΥ. ἨΠΩΛΆΥ ὈΓηρΒ ουὖὐ 8ῃ Πηρογίαμῦ ἀβρθοὺ οὗἩ (μ9 γα}, “ΤΉΘΥΘ 18, ἢ 
ΒΆΥΒ, “ἃ ΠΠπ}1Ὁ [0 ΠΙΘΓΟΥ͂ (ηνϑογἱοογαἰα)), δα ϑύϊο6 πγαϑὺ 6 αϑθᾷ ἴῃ Βου ρ; 
ἐγἱύγ. ὁ ολπ [66] ΒΟΥΤΟΥ͂ [ῸΓ ὑΠ|080 ὙΠΟΒΘ ΟΥ̓ ΠΙ65. ἃγῸ χοῦ, Ὀαὺ ὑΠ6ΥῸ 18 
“10 ΤΌΟΠΙ [Ὁ ΠΙΘΥΟΥ. ΕὟὉΥ Τ]ΟΓΟΥ͂ ὑΠΥΠΒ ὑ0 δ8]ς Ῥαγάοῃ οἵἩ ἀοά ἴον ὑπαὺ τ ΟΝ 
615 ἀοῃθ; Ὀαὺ [0 αῖνθ ραγάοῃ ἴο ντοιρ ἀ6 618 18 ποὺ ὕο ΒΠΘῊ ἸΘΓΡΟΥ͂ Ὀαὺ ποῦ 
[0 Οἴηβοῦνο }πιϑ0166 ἰπ ποῖον. Τ7}}5 ὀοπαι ἀθγαύϊοι {10 ΔΡΟΒύ]ο {0} Οὐβογυνρᾶ 
ἐχῃοϑῦ ΘΑΓΟΙΆΠ]Υ Βαγίηρ: δὲ φιῖβ βολξ ζγαίγθην διεην οἰρἐη 676 56 ὩΟΉ, αὐ 
γηυγίοτη, ροία! οἱ ἀαὐὶέ ἐλ 7)θμ5 οἰέαγα. 8 οηιΐην ροσσαξμην ααἱ Ὠλον ἔθ 

ἐφοὶ ηολὶ ρῸ 60 «ἴϊου" (ὧι τὐΐ, 86, ηι. ὃ 8). 

ΑΜΈΒΟΒΕ, ΛΜΒΈΟΒΕ ΤΟρΈχβ {η9 ἀἰγοοθίοη. οἵ δύ Φ01) ἃ8. ΔΡΡΙγὶηρ ὑο 0Π 0 ΦΌΠΘΙᾺΙ 
δούϊοι οὗ ὑΠπ|ὸ ΟἸλασολι Πεὺ ποῦ ΔΒ. ὁχο!αἀϊηρ' ἈΡΒΟΙ αὐ ΘΙ. ἃ}} ἢ ογοδββίοη. “119 
«ΑἸ ποῦ βροιῖς ο ἃ Μοβοβ (ἔχ. χχχῆ, 21) ΟΥ ἃ ΦογοἶΔ} (61. ΧΙΥ ΤΙ ; νἱ], 
16; Ἰλάγιοῖ 111. χα ἢν; σνν τὴ, Ῥαὺ ὑὸ ἅΠ6 Ῥοορ]ο, 10 τοχαϊροά 0 ΟἸὨὨΡΙΟΥ͂ 
Δ ΠΙΟΥΠΘΥ ὑ0 ῬΥΔΥ [ῸΡ ὑΠ|0}} ΟΥ̓ 815; [Ὁ ψΏΟΩλ ἰὖ 5 πο 9}} ΕΠ ὉΠΟῪ ΡΥᾺΥ 
“(οα ἴον ΠΡ ΟΡ ἔλα] απ, ἀμ ὑπ] ηκ ὑπὰὺ ὑΠ6 ρηγάοῃ οὐὗἩ ϑυηνοῦ τηπδὺ θῸ Τὸ- 

ἐβογγοα [ὉΓ ὑπ ῬΓΆΤΟΥΒ οὗἉἩ {16 7πο0᾽ (ἰδ γα» εΐ, 1. 10). 

ΦΈΠΟΣΕ. ΦΈΚΟΜΕ ΘΟ ἷηθ5 {Π|Ὸ Ἰληρταρθ οὐ 1 δάμη. 1. 25. ψ τ Π ὑπαῦ οὗ δύ Φο}), 
ΜΠ6}}) ᾿16 15. ἐπβιϑυρ οἢ ὑπ ἀΗΪογοῦ ἀορτοου. οὐ ὕμ6 ΠΟΘΙ Ο58. ΟὗὨ Β118, 
“μὲ ςοὐ! )αΐγομν δα, Ῥοοσ σα} ρούσαΐ, 0} «(αἱ γαογ θην, ροίαϊ, οἱ ἀαδτί 

. φὲ οὐϊωμι ροσοαγελ πΟΉ αἰ Ἰογίθ. (νεὶ 8670 ρθοσανογὴ αα Ἰπογίοην ηιῖβ 
“ογαδὶξ »»ὺ 60 ὅ᾽ “ὝὙοιι 860, ΙᾺῸ σομὑϊ πιο, " {Πα ῦ ΠΠ γὸ ὈΓᾺΥ͂ ΤῸ ΒΗ ΔΙΙΟΥ 8115 ὙὙῸ 
“ομύαϊι ρα άοι ; 1Γ [ὉΓ σγραΐον, 0116 οὐδαϊαΐρ ραγίομ 15. ΑἸ ΟΠ]; ἃ μα ὑΠαὺ 
ΕΠ ΟΓ6 ἰδ ἃ στοιῦ ᾿ὐοσνα! θοῦ ΘΟ ἢ. Β0Π10 ΑΒ ἀμ ΟΠ ον (εὐ δ, “ΖΟΡΊΉ. Ἰ]. ὃ 30). 

Ασυασθ- ΤΊΟ ἰηὐουργούα 0) οὐἨ ΑὙΟΌΝΤΙΝΕ 18 οἵ στοῦ ᾿ὐογοϑῦ. ΠῚΒ ΘΟ] ΘΠ ἾΆΓΥ 
ΤΊΝΕ. ου ὑπὸ γόοῦβθ οὗ δύ ΖΦ 05. ΕρΊ 5010 ἴα ποῦ ργοβοννοί, Ὀπὺ ἰπ ἢἷ5 ὑγθα 86 ον ὑΠ6 

Δογμ ον, οὐ ἐλ6 ον (ς. Α. ν. 393) 8 ὑγοαΐβ οἵ Π0 ραβηᾶρο, ἅπα ΒΆΥΒ: 
Λρονύο οβύομα!ῦ 6856 φαοβάδηι [υΌΓ68 ῬΓῸ ἀᾺΙ ΡΒ. ΟΥ̓ 01 Π0}}}8 θυ οἷρ!- 
ὕὰγ, οαην 1) 0} 1118 Θὐϊδιη ΡΥῸ ῬΘΟσα ΟΣ 118. πΟΒΟ 5. οὐταγο μι θοαῦ, ῬΟΟΘΟλ 
ΟΥΘῸ [τ 718 δα τηογύοι ρα ὁ5880. ΟΠ μοϑὺ ἀρ] Θη) 1}0] ΡῸΥ οΤα δὰ 
οι ποδὶ {68 ΟΠ 861 αυΐβαιιο ὁρριριαῦ γα ὐου Ἰ ὐῦθν. αὖ ΔΑΥΟΥΒΙΒ 
Ἰρβάπι στὰ πὶ ατιὰ ΥΘΟΟΠΟΙ ἰαὐτι8. ϑεῦ 1}60 ᾿ν  ἀθη 8 ἔΔΟ15. ἀρτ ΠΥ (α6 
(567). 1). Ή. ἷ, 22, 73)}}. Πὶ γθυ θυνὶηρ 018. Ῥαβδσθ ἈΓΟΥ ΡΔΓῸΒ ἴῃ }}}5 2 θέ) αο- 
ἐφ ογοα (Ο. Α. Ὁ. 426---7) ἢ6 νυ οι : Θαοά αὐἰάθλ 01. ΘΟΙΠ ΔΥ, ΑἸ Ϊ81}} 
0. γυθαγο πὸ αἰχὶ: βο4 ὑαῆθῃ Δἀἀθηάπῃχ [αἰῦ, 51 τὰ ᾿ς ὑλτ Βορίοραίδ 

ἸΠΟΠ 18 μουν ογβιύαΐο Πηϊοῦῦ μι νι; ἀαοῃΐαιη ἀ0 ΟΠ ῈΘ ῬΟΒ8110 ἰμ 
[86 νἱδω ὀομδύϊψπῦὸ ΠΟ οϑῦ τὐΐαπιο ἀδβρθγμάιμ), π0 6 ῬΓῸ 1110 ἱμπιργ πα θηῦθι 
ογαλαν ἀθ αὰὸὺ ποῖ ἀθδρογαίαν (}οἐγαοί. ἱ. το, 7). 

110 ἀθυθίοροβ {115 Ἰάθω οἵ ἀρ] ογαῦθ ρογβίβύθιιοθ 1 ΟΥ}} ἴῃ ὑγοιθίηρ οὗ 
{Π6 8511 ἀσαϊηδὺ 16 ΗΟΪΥ ρ τὺ: 

ΠῸοὁ [ῥΡοσοιίαμι ἴῃ δ ρ γα ϑαποΐα}]} οδὺ ἀαγὶὑϊὰ ΟΥ̓ 18. ἀβαὰο δα Βηθηι 
᾿ναΐ8. νἱ δα! ἀὰὰ ΠΟπῸ τοουβαῦ ἴπ πιηϊδαῦθ ΘΟΥρΟΣῖ8 ΟἸ] ιν ἶβιϊ, χαρὰ νἱνοαὶ 
Ρ᾿ γῦπ85. δαηοὔ!18, ΤΘΙΩΙΒΒΙΟΠΘΙῚ ΔΟΟΙΡΟΥΘ ρΘοοραςζογαῃ... ΗΠ αἷς ΘτθῸ ἄομπο 

1 ΒΘ64Θ 5110} ααοίαβ ἐ8 18 ᾿ύουρυθ- ἀαἱδ Β01]1οϑὲ ροσοδίατῃ φαοᾶ ἴῃ 80 νἱΐᾶ 
ἰαύϊοι ἴῃ 18 ΟΟΠ ΘΗ ΔΙ ; δηὰ αἴδους ΠΟῊ ΟΟΥΓΙΒΙ Σ 618 γοηΐα ἔγττιβίσα ροϑὺ 
ΜΘΥΔΒ ἃ ΒΙΏΘΌΪΑΥ δ] θγηδίνο: Ῥοίθαί τηοσίθμῃ ροβίυϊαίαυ. Βαΐξ ἮΘ ὈΥΘἕουΒ 
οἰΐθηλ Ῥϑοοαύτ 816 δια Τηογΐθ ἃ6- Δυρπβίλ θ᾽ νἱον. 
οἱρὶ, Ῥῦο αὑο γτΟΆΣΘ 4 Ρίδπι γὙρίδί, 
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στα ϊοθ 0)6 1 αὐϊοσηαιο γοβυ οὶ ῦ οὺ γϑραρηδνουῦ γθὶ] ἀπαόοαϊο τηοᾶο ὑπουὶῦ ἃὉ 
60 Δ]|θηὰ8 υϑαὰ0 ἴῃ ἤμθιῃ υἱύθο Ποὴ τοι οί οἱ πθαιθ ἰῃ ποο βέροῦϊο 
ΠΟΑᾺΘ ἴῃ δπιύαγο ; 06 Β0]Π]1οοὐ ἔδηι ργαπᾶθ ροσολύμμ αὖ 60 ἐοῃοαηίαν οαποία, 
Ῥοϑοοαΐα αποα πολ γγΟ θα. 80 Δ] Ο 6886 ΟΟΠΙ ΒΒ ΤΩ Ἡἶδὶ Οαἢλ ἀθ᾽ ΘΟΥΒΟΙΪῸ 
οχιουῦ (Ερῖϑέ. οἰχχχ, ν (1), χὶ, ὃ 49)...» ΝῸ ὁπθ σὰῃ ὈῸ ργσποιμῃοοιὶ σΌΣΟΥ οὗ 1 
Μ}116 10 50}}} οοῃύίηπ68: ΗΠ. ὈΪΔΒΡΠ οἶα, Ρ᾿ γα, οαἱ παπαταλα δὲ 811 
ΥΘὨΔἾ5810,... 0. ρούοϑῦ ἴῃ αἀποαχπδῃ, αὖ ΑἸχ 5, ἀπ} 1 δ Δα πὸ νἱὐὰ οϑῦ 

ἀοργομοπὰϊ (867),1. ἸΧχὶ, 3, 21). 

ΤῊΘ ἤαύα! ΘΟΠΒΟ ΆΘΠΟΘ5. οὗἁ {110 81Π 70, [6 ροϊηΐβ οὖ, ἱπγοϊγοά ἴῃ 108 
Θβϑθηὐα] παν δούου: 

Π]6 ρΡεοσαῦ ἴῃ ᾿ ρίεἰθη δαμπούμμῃι απ], ἀΟΒΡΟΥ 8. γ6] 1ΥΥΙἀΘἢ8. αἴσῃ 60}- 
ὑΘΙΠΠΘῺΒ ρυἀ]οα οι σταῦα ῬῸΡ ααᾶπλ ρϑοοιΐα αἰαπηύαν οὐ ῥΡ 018. ΡΟΣ 
αυλιῃ ΤΟΟΟ ΠΟΙ μιὰν Π 60, ἀούγοούαῦ ΔρΌγΟ ροπἰζοι τη ἀο ῬΘοοα 18. 5018. οὐ 
ἴῃ ΘΟΓᾺῚ ἱρὰ ἀὐσιι6 ἸοΥ θα αιϑδῃ δϑιὰν αῦο ῬΟΥΔΌΥΔ Δ) 810] ΟΒ580 
ἀοοογηῦ οὐ ἴὼ ἤμουν ἀβαπο ρογαγιῦ (ὧν Μρ. α( “ον. καὶ τ4; ὁ ΠΡ. καὶ 22). 

Οαΐβαυ 5 ἰρίύαν ΓΘ ΓΘ} 10ὺ Προ πΙ οι ὑϊα5 ὁσηῦγα, ἀρ ΡῚσαμὰ ἢ 0 απἰδν 
οὗ βοοϊοῦαϑ ΘΒ] ΟΪ5. Ομ στ ραν Ιρο]οϑίαΣ. απ ηιημ 1}}1 γομ ἰ γοῦν; 
αιΐα, 00 5101 οἸαπϑὶῦ ἈὉ1 γουιευυϊ σαν... (,ϑογγγι0 ᾿Ἰχχ, 21, 34). 

ΕῸΡ οἰναβυϊβθηχοηῦ 18. ὑΠ0 τᾺΥ ὕο τοβίογαϊϊοι : ̓]ΆΠΟ 81 ἴῃ ὑδηύῃϑ ἸΟΥῚΒ 
Ἰηϊαυϊδαύοι τὖῦ ΤΟ ΡΟ] 5 ἃ ὑθ ὙΓΡΆ γὙ ὺ ὈΟΓ Δ ΟΪ8, 51 ΓΟρΘ 18 πιλπην ΠᾺΡ ΟἸ]Ὁ8 
οὐ ἀο αἰβοιρ᾽ μα 1)01 μα] ΡΊΟΥΒ. οὐ διρὰ5 ἃ αύγο οοράἀοηῦο δῦ 10] }5. ὁ] 
Ῥαύγθηι μεθ χαίΐία ἀθὴ ρᾶγοῦ ροσοιμ], ὑπι ὑθ Δ] ΟΠ 501 ἃ} Ἰε να Παῦο, ᾿μ050 ὕο 
ΠΟ. Δ] Οἷῦ ; ΠΔ} 81] ὨΙΔΠΟΙῸΒ ΠΑΡῸ] ΌΠ18 ΠΟΙ. ΥΘΙΔΠΘΙῸΒ. ΟΧΙ ΓΟ αὔι5. (Ἢ 
εαΐίμι. Ἰχχχνλ, δρμ μι. 11ν ὃ 3). 

ΟἸΠΗΒΥΒΟΒΤΟΝ, {60 ΒΟΥΘΥᾺΙ ΘΑ] ΟΡ νυ 6 γ5, ΘΟ οοβ {Π0 ΡακβαρῸ ἰπ δῦ Οπκγβο- 
01 ψ 1}ν {Π1|ὸ νου 5 οὗ 1] (1 ὅληι. 11, 25), αὰ Βἀ5 τὸ ἀἰοπουίρμείϊοι οὗὨἍ ὑπὸ ὅΤΟΝ: 
810 ἴῃ "8. χ χ, τ δ ΤΊῸ ἔνθ] ὀομβθαπθηοοβ μι] 161} 10 ῬΥηρ5. ἃγὸ ἀπο [0 
{ῃ6 ἀδοοιραηγίπρ ΜΠ ᾿πιροπίθομοο, “ἸΠον. Π6 Δ 5, ολη ((104) [υγρῖνο 
“ὍΠ0 ΨΠὴ0 ἀο65 ποῦ ΑἸ] {Πῦ Πὸ ᾿ν5 Βμηο, δηὰ 008 ποὺ γαροπῦ  ΕῸΡ 
ἜΜ] Θὴ. νγ0 δὶς τηοἀϊοίμο το {Π|0 ὈΠΥΒ᾽οἰαμ. γγὸ ΒΟ ἢἶπὰ ὕλιο ννοσμα᾽ ({ν 

205. χΙῖχ, 8 7). 

ἴῃ ἃ ᾿Ἰοὐΐου αὐ] θυύθα ἠο ἀπλεαιῦθ 06 ἴβθαο οὗ ὑῃ0 8. ἴῃ ἀθαῦ 15 ΟΕπΑΒιυΒ. 
ὨΔΔῸ ἰὼ 110 ψΒΟΠΥ ἴῃ ἱπιρθηϊύομοο, [10 ΠᾺΒ βροΐζοι, οὐ {1Π|0 Βῖπ οὔ Βοζγο- 
[108 ἀραϊηδὺ ἐῃ6 ΠΟΙῪ ϑρίτιῦ ψ ΠΟΙ. τνὰβ ἹΠΟΆ ῬΑ ]Ὸ οὐὨἨ ΟΥΡΊΟΠΘΒΗ ἃΒ. ΟΠ ΔΒ 
ὍΠΟΥ ρογϑιϑιοα ἴῃ ἰὗ ; ἀπ Πρ ΒΘ σὍΌΘΒ ΟΝ: (Α8. ὕΠπ|ὸ Ῥαβδᾶρθ οὗ 80 ΔρΟΒύ]6 
“Δο τη ἴῃ {6 Βοη50: βὲ ροζοσαίπην αἰ πιογέοην, πον αἰϊσο τοξ ΟΥ̓ΘΙ 1" 
“Ψ͵Ὸ 60; 6ἐ θεὲ ρμουοσαίμην ποῃὶ αἴ ηιογίθην, εἰἶσο με οΥ̓Θμ ΡγῸὺ οο. ΤΉ Θγο ἴβ 

“ἃ Βα. ππίο ἀθαϊ ἢ ψ]οπ ᾿λθη ΔΟΙά0 ἴμ {Π0 βαπιθ 8[η: ὕπθγθ 8 ἃ 8.) ποῦ 
“αἰύο ἄρα 6) τη ἃραμάοι ὑΠ|ὸ βδπι0 811. ΤΉΘΓΘ 8. πῸ 81} [Ὁ {110 
“τϑιἰββίοη οὗ νοι 6 ΟΠ αγΟΪ ἀ068 ποὺ ΡὈΥΔΥ, ΟΥ̓́ οἷν ἢῦ οαπηοῦ ἈΡΒΟΪνὸ 
“ΜἬΉΘῊ ΤΠΘῚ ΟΘΏΗΘ ΠΡΌ 1 ἴῃ Υἱγύπθ οἵἨ ὕΠ0 ῬΟΥΟΥ σίνϑη (0 10 ΠπΌΝι (οα΄... 

(ά. Οωη. Ἐσοῖοα. χἸνὶϊ. ὃ ς, Μίρπο, Ταΐγοὶ, Πα]. Ἰνὶ. Ρ. 622). 

(Πσυμενιῦθ, ἴῃ ὑπὸ βάτο βρίχἱῦ, τ μθι οομτηθηὐηρ' ΡΟ ὕΠΠ6 ῬΑΒΒΑΡῸ αὔσυμε- 
8068 {Π6 σγτουπα οὗἩ [ἢ Ἀροβέ]θ᾽Β ἱπβύγιιούϊοι ἴῃ {π6 ἀῦβθηοο οὗἉ ἃ}] 56:8. ΟὗἁἨ ΝΊΠΒ, 
Τορθϑηΐαποο ἴῃ ᾿ἷπὶ ἐ 10 8118 ἃ βίῃ αηὐοὸ ἀοαίῃ. ΤῊΘ ὈγΟύ ΠΟΥ 8. ποῦ ὑ0 ὈΓΆΥ 
ἴῸΓ ΒΌΟΝ. 8) ΟΏΘ, Ἀ0 ΒΔΥΆ, “ἴῸ ἢ6 Μ}} ποὺ Ὀ6 ποτά, ὈθοαυδΒ6 [10 ἈΒ.κ8. ΔΏΙΪΒ8, 
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ΤΙΒΌ1η6- 
ϊοη οὗ 
ἐγ ΘΉΙΔ]"} 
δα 
ὁ τηοχίδ]" 
ΒἾΉΒ. 

ΤῊΟ 
ἘΔΊΠΟΣ 
116 Βοῦ ΤΟ θ 
οἵ 1116, 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΙῈ ΟἿ ΓΤ 90ΗΝ. 

ΟἈΡΘΑΚΙΏΡ [ῸὉΓ 006 ὙΠῸ ΒΗΘ π0 ἰηὐοηὐίοη οὗ Τούπγη (περὶ τοῦ μηδεμίαν 
“ἐπιδεικνυμένου ἐπιστροφήν). ΕΓ {Π||8 5ἰη 18 ΔΙοπο πηΐο ἀθαῦδι ὑῃμαῦ 1188 ΠῸ 
ΟΥΘραγα (0 ΓΟρθηΐαποο (ἡ μὴ πρὸς μετάνοιαν ἀφορῶσα), ἴγοτι ΜΗ ΐοΙ 0088 
“βυβογοα δη νγὰβ Ὀγουρμῦ ἀπά ον {ἢ 6 οὐθτηαὶ ἀοαῦῃ᾽ (αὐ ἴοα.)}. 

8. Το Ἰλησιαρο οἵ δὺ Φοθη σάγο οοοδϑίοῃ [0 {}|ὸ σαυτοῦ αἰβυϊηοἰΐοη οὗ 
51:5 ὯΒ “ἸηοΥΐα] " ἀπ ὁ νοπἶα]. Ιη Αὐρυβύϊηθ {ῃ]158. αἰβυϊῃοὐϊοη Οὐ ΓΒ. ἔγθ- 
ααθη θυ πάθον {Π0 οοπύγαϑῦ οὗἁἨ “ ΟΥἸΤλλ᾽ (ὧν «70. Χ]Ἰ], 9 ΟΥἸΙΔΘἢ οϑὺ ρϑοοδύμῃ 
σΤΆΥΪ ἀοσυδιίοηο οὐ ἀδηγχπαύίομο αἱρη ββ: πη }} ἀμ ὁ ροοοαία᾽: ὦ. ἀμα8 Ὁ». 
[ 6, ἴ. ὃ 28; ἔμ 8. οχυὶ. 3,2; 6. ρμθν 0. «7 ὲ5έ. Πορι. ἰχ. 2ο; Τπολγια, 
6. Ἰχῖν. 80 πὸ ψυῖῦ65: ΝΟ ροοολία Βθῖα ϑαηὺ {Π᾿ὼ αχδὺ ΟἿ ηἃ ΠΟΙ ΠΕ ΆΓ, 
Δα! ουῖα, ΤΟΥ οὐ] Οῃ65, ΒΟΥ] σία, αν ύα, ταρίμπδ9, [δα ὑΘδυ μη οηϊῶ : ΠΟῚ ᾿ρ8ἃ 
8018 μοοοιία Βαηῦ. Αὐὐθπάογο αἰϊααϊα αιοὰ ποὺ ἀΟΌΟΘΡαΒ φῬϑοοαῦαμι οϑῦ; 
δαᾶῖνο Πα! ἸΙθοαίοῦ αιοὰ ἀπάϊοηάαπη ἤθη ἔα ρϑοσαύιηι οϑῦ; οορ! να ΓΘ 
αἰϊψαϊὰ φαοα μοὶ Γαἰὺ ουριαηάπιη ρϑοςαύμμ οϑῦ (8.7). ΟΟἸΧΧΙ, ο, 0). 

ΤΟ Ἰαύον ἐοο  ἶοα] αἰϑυϊποῦϊοι 15. ψ16}} Βιιμ χοᾶ τ.) ὈγΥ ΠισἈΡ οΟΥ̓Νὺ ὙΊΟΟΥ 
0 ἀἰδουβθοα {ΠπῸ ΑἸ θγΌπΟΟ ᾽ν ἃ νοῦ ὑοῦ; Μονρύα]ο μοσοαύιπι, χφαδηθαϊη 
τῖμϊ νἱἀϑύαν, ὑυἱ 0] 1οἱ νοοῦθ γαὐϊοηθ αἰπύϊηρι αγ, Μογίδ!ο οδὺ χαοα ἃ ΦΌΟΥΙΒ 
πο φοϊοϑὺ σοι} 5'Π0 Κ͵ΏΜ1 ΠΟΥΓαΡύΟμο 5α], [τοὶ μιογύαο θοῦ αποά 
ποη ρούοϑῦ ΘΟ] 516 ΟΎΔΥΙ ᾿Ε ΑΙ Π0 ὈΙΌΧΙΠΙ. ΜΟΥΆ]Ο ἢ] Π]Οπλ πὰ σαοὰ 

ποθὴ Ῥοίοϑὺ ΘΟΙ ἢ} 01 Β'Π6 ᾶρπο σοηῃ οιῃρύῃ 1)ο]. Οὐὐογὰα γογῸ οπγηΐᾷ γ᾽ ΘῈ 
τ} σον (ΜΊρπο, “Ζαΐγοί, διαΐ. τοῦ, Ρ. 1193). 

Ααἀκ(ιῥιοναί Νοίθ (1) οτ, ν. 20. 

1}10 ἰάοω οἵ “10 1η Νὺ «0]ὴ 1ὰ8. θθοι. ΔΙγΟ αΥ ὑοιο!ο ΡῸ}) 1ῃ {Π6 
ποῦο οη 1.1; Ὀαὺ 1Ὁ τοχαῖγοϑ ἕο Ὀ6 ἀἰβοιββϑα βουλον)αῦ ἸηογῸ ἴῃ ἀθί!}, ΕῸΥ 
ὑπὸ οΠπανιοίου δυο πηοϑϑᾶρο ΜΝ 1οἢ δ “} 01} σΊνΟΒ 15. οὗ ἃ 10 ὑπγοιρ} ΜΉΝ 
[Ο]ΟνΒ νυ ῖῦν θὰὰ ἀμ Ο0ἀ---ῃθ να οὗ ᾿μλλ) οχἰβύοηοο-- - 18. ῬΟΥΓΟΟΟΪΥ͂ 

το Π80(], 

ι. 77᾿6Ὲ ϑόμγοσ 2 ἢ. 176, 

ΟΥἃ {πὸ α 6. ἁ]οπο ἰὖ ἰπ βιὰ ὑΠπαὺ 16 “αὐ 0 τὰ ΠΊΙΒΟΙ Γ᾽ 858. {Π0 
ΔΌΒΟΙαὐΘ ἃ] βοῦγοθΘ οὗἉ ἃ}} 10. [118 15. 06 Ἰαϑὺ ᾿νὶὺ οἵ ὑποιμηῦὺ ; Ψ Οἰλῃ Υ. 

26 ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, {ΐ6 Εαΐδον παΐν ἐν ἕν Πἰ δος (οοΡ. 
ι Τα. νὶ. 16). 

Αὖὐ ὑπὸ βῶμὴθ ὑΐπλθ ἰῦ 15. χιδάθ Καόνν ὑπᾶὺ ὑμ6 ὔΠΟΥ σοΟπηγαηϊοαύθα [0 

{η0 οι ὑπὸ ἃυϑουϊαΐο μοββθβϑίοι οἵ 0: 1 0}}15. 15. ΘΧΡ Θββθα {86 146 οὗ 
ΝομΒηΡ. ΤῈ6 οι “μαύῃ ΠΠἶῸ τὼ ΗΠ 561} Ὀαὺ ποὺ ἃ5 {110 ἤΠ8] βοιτοθ οὗ 
ἴορ, “οδη γ. 26 ὥσπερ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν 
ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ, α8 126 δωίμον ἠαί (78 ἕῃ Πϊηιβοζ, θθθη,) 80 φαῦὺθ 
Ἢ το ἐδ6 Θοη. αἶδο ἰο ἱαῦο {7 ἔῃ, Ηϊηιβοζ. ΟΟτλρᾶιο ΦοΠη Υἱ. 57 ζώ διὰ 

1 ΤᾺ ὑπὸ Οουμ601} οὗ ΤΎΟΥΘΒ Α. ἢ. 8)η0 [Ά. Βα], ϑδὺ ρουβουθγσδηΐίδ ἴῃ φθϑοοδίο 
ιὑ ψ88 ἔουθιάάδη ἰο σηϑηϑίοῃ ὑἢ 9 ὩΔΠ]6 8 τιὰ6 δα τχογίθῃ (Οολς. Τ͵ίσ. τι. ὃ 3). 
οὗ ἔβοβθ ψῦο δᾶ αἱοᾷ ὑπ. οχοο-ὀ ΤΠΪ8 ψ]ἀοθργθαα ἰηξογρχθϑίθἐϊοη σΆ ΣᾺ 
ταπηϊοαύϊομ ὁ ὑμ6 στουμα οὗ {818 ρΡᾷ8-Ἤ ἔτοπι {Π6 δηλ ὶρυλ οὗὨ 86 ΓΔ 1 ΡΣΘΡΟ- 
βῦᾳ6. Ῥροοδίπχα Θηΐτα δα τηογίοτῃ, 1 5ἰζΐοη. ὅ.66 ΒΘ6α6 8006. 
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τὸν πατέρα, διὰ ΑΡοσ. ἱ. 17. αῦ πιο μᾶγο ποὺ “110 ἰῃ ὑπο ῃ ΒοΙν δ, οἰ ΠΥ 
ΟΥ̓ ΡΊΠΑΠΥ ΟΥ ὉΥ αἰνὶπο οἱ Ὁ, ΤΠοῖν 1Π{Ὸ 15. ἃ 1ΠΠ0 ΟὗὨἨἁ ὨΘΟΟΒΒΆΤΥ, ΘΟὨ ΙΠΌΟΙΕ, 
ΒΗΘ 84] ἀοροπάθποο (ἐν Χριστῷ “ἷπ ΟΠ ΥἾδύ, δοοογάϊῃρ ἰο δῦ Ῥα}}5 ρῃγαβο). 
ΤῊ τηαϑῦ ΤΟΙ] 80 ἰ0 πο ονὰ, Ενθηῃ ψῇθη ὑπ. ραν ϊοϊραΐο ἴῃ {16 νἱγίπιο 
οἵ Ομ θ. 5. μηδ γ, ὑΠογ ᾿ιαγο 10 ὑπγοὰρῖ ΠΠῚπὶ δηὰ ποὺ ἰπ ὑΠΟΠΙΒΟΙ ΘΑ : 
«Ὁ ΥἹἱ. 57 (ὁ τρωγων), χῖν. 19. 

:, 7Ὺλὸ Ναΐμγο 7 1.178. 

ΤΉΓΘΘ ὑθῦπι8 ΤῸ υϑοὰ ὮὈΥ δὺ ΦοΠη ὅο ἀοβουθο “1Π{᾽᾿ ἀπάοῦ αἰ ογοηῦ ΤΟΥΠῚΒ ἴῸν 
ἉΒΡΘΟΙΒ : 110᾽ δηά 

ε ; Ε ὶ ἡλόσειςς ᾿ " Ἰνηρ ̓  ἴῃ 
(1) ἡ (ζωή (Πιθ 116), “10 ψ 101} 18. ὑχῸ]Υ 110 ᾽: ὁ. 11. 14 πούο. δύ Φό μι. 

(2) ξωὴ αἰώνιος “οὔογῃα! ᾿10᾽ (ποῦ ἴῃ Αγοὺ,) : 6. 1. 2 ποίθ. 
ΕῸΥ ὑἰ6 βῆ84. οἵ ἀΙογθηθο ὈούΌ61. ζωή Δηἃ ζωὴ αἰώνιος 806 {0} 11}, 36 

(1 Φοδα 11]. τ4 ἢ; «01. ν. 24). 

(3) ἡ αἰώνιος ζωή (9011 ΧΥ]. 3; σοι}. οί ΧΗ, 46; 1 Τίηι, νἱ. 12); 

ἡ ζωὴ ἡ αἰώνιος (1 «οἱ 1. 2, 11. 25), “6 οἴογα! Π Οὐ ; ὁ, 1. 2 ποία, 

Τῃ ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ 0 ὑδο86 ὑουη8. ὑπὸ [ὉΠ] νοΥ θᾺ] ῬὮΓΆΒΟΒ. πιαδῦ 180 
6 ποἰϊοοᾶ : ᾿ 

() (ῆν ἴο ἴνϑ: «0. ν. 2ς, γἱ. ς7, χί. 25, χὶν. 19; 1 Ζ01 ἷν. 9 (ΛΡοῦ. 

Χχ, 5), Οὐοπμρ. τ Ῥού. ᾿γ. 6; ι Ἰ]ιθ85. γ. τὸ; 2 Οὐ. χὶ. 4; ομι. Ὑ11}. 13; 
Π|ΘΌγυ. χ!]. ο.Ψ 

(2) (ᾧν εἰς τὸν αἰῶνα “ἴο ᾿ΐνγο [Ὁ ογοῦ’: «1011 νἱ. κι, 58. Οομ}. ΔΡροο. 
ἷν, 9, 10, ΧΥ͂. 7 ὁ ζῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων (ρ6οῦ αν ὑοὸ Κὺ Φο]πι ἴῃ Ν. 7... 

(39) ἔχειν ζωήν, “ο αγο ο΄; Φο! χ. 10, Χχ. 2111 Φ0Πη γ΄. 12 (τὴν () 
(ροου αν ἰοὸ δύ Φόοἢμ πὶ Ν, 1). 

(4) ἔχειν ζωὴν αἰώνιον, “ἴο Βᾶγο οὐογμα! ΠΠ{6᾿: «{0}}π ΠΠ. τς ἢ, 26, γ. 24, 
Υἱ. 40, 47, 54; τ Δο]ιῃ ν. 13 (ἢ, 15) Οομρ. Μαίί. χῖχ. τό. 

Τῃ σΟμΒΙ ἀουηρ ὑπ080 ΡΠ ΓΆΜΟΝ 1ὖ 18. ΠΘΟΟΒΒΆΡΥ ὕο ῬΡΟΏ156 ὑπῶὉ ἴῃ ΑΡὶ στ πλ] ΤΠ ογΩα] 

{ΐηρβ ψὸ πυυϑῦ ρσαλγα ἀραϊηβὺ ἃ}1 ΘΟπο] αβίομα ΜΠ]. τοδῦ ἀρὰ ὑπὸ πο  0}8. ΟὗὨ ὈΞΒΟΏ ΠΥ 
διιοοθϑβίοι πα ἀαγαύίοι. “ ΕὐονηΔ] 110 15 ὑπαὺ ΜΠ] Ιοἢ δύ ΓΔ] βροῦκη οἵ δἡ ἰὐδθθς 
ἡ ὄντως ζωή, “πὸ 1Π6 Μ] 0} 5 1116 ᾿μἀοοα᾽ (1 ΤΊηι, νἱ, 10), ἃ ἡ ζωὴ τοῦ " 
θεοῦ, “ὑπο 1110 οὗἩ ἀοἀ᾽ (ρ}!. ἵν. 18), 10 15. ποῦ ἃ1 ΘΠ 1055 ἀαγα οι οὗ θοῖπν 
ἴῃ ἀπο, Ὀαὺ Ὀοίῃρ οἱ ΜΠ ἢ ὑδηὸ 15. ηοῦ ἃ πχοιϑιγο. ὟΟ ᾿γὸ ἰηάἀοοιὶ π᾿ 
ΡΟΨΟΥΒ ὑὸ στᾶβρ ὑπὸ ἰάθα ὁχοομρὺ ὑπ τοι ἢ ὍΛΩΝ ἀπ πηδρῸ5 Οὗ βοηθο, ΤΊΏοης 
᾿ηπϑὺ 6 δρᾶ - Ὀαῦ γγ0 πχαδὺ ποὺ ὑγα 5.0} {Π01 ΔΝ ΤΌΔΕ Ο5 00 ΔΠΟΙΠΟΥ ΟΥΘΡ, 

Το ἴον ἃ δηΐϊΐο ογθαύῦσσο 15. ἀπίομ 11} (λοα (οι. 0]. 1. τ6, 17 ἐν αὐτῷ Τι [0 1108 
ἐκτίσθη τὰ πάντα... τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν ; Αοἷπ χΥ]!. 28 ἐν αὐτῷ ζώμεν). ΠΡ ΡΗΣ 
ΝΌΟΝ πιπΐοῃ 18 ἴοτ ἃ γαύϊοπα! Ὀοίηρ' ἐμ γοΙγοα ἦτ ἃ Τθα] ἀπ ῬγΌρΤΟϑΒΙνο ΚπΟΥν- ἢ εν ν΄ 
ἰοᾶρο οἵ ἀοα ἴῃ ΟἸγϑύ. ΗῸΣ Βρ δια! Καον]θάρο 18. ποῦ οχύουα! Ὀαὺ 9] ΒΕ Ὁ 
ΒΥμραύμοῦο ; ἀπά ΠΘΟΟΒΒΑΡΙΪΥ ΟΑΥΥΪ65. ΜΠ} 1Ὁ στονίηρ ΘΟ ΟΥΥ ἰὼ (οἀ. Μ 1}, αοά. 
ἤθμοο “ὑμὸ οἴογηαὶ ἴον; ΜΉ οι Ομ τῖϑὺ 1Β δηἃ ραγο, 15 ἀσβουῖθοα ἃ8 ᾿γίηρ ᾿π ὑπ6 
οοπἰϊπυουβ οὔοτὺ ὑο ραὶπ ἃ ΠΟΥ Κηον]δᾶρο οἵ (ἀοὰ ἀπ (Ἰγϑῦ (01 ΧΥΠ], 3 
ἵνα γινώσκωσιν) ; ΟΥ̓́, ἃ8 ὑ80 ἀροπύϊο υϊῦοβ οαὐ 6Π|ὸ Ἰογ Ἀ ΟΥβ ΠΙΟΙῸ [ὉΠ]: 

“ἐλ ϑοῃ ὁ} αοα λαί σοῖο απ λαί᾿, σίυθη, 8 μπαἀογδίαπαίην ἱπαΐ 166 ἡπαν 
ἐζηοῖῦ (ἵνα γινώσκωμεν) Ζἤηι ἐδαΐ ἐδ ἐγμθ; απ τ06 αγὸ ἐτι Πίηι ἰδέ ἐν {7 46, 
ἐφῃ, Ηΐε ϑόοη ὥόθις Οὐ γίϑέ᾽ (1 ΦοΒπ ν. 20). 8.0 1 8 ὑμαὺ ΟἾΥ δ᾽ 5. ΌΓΒ ΔΓῸ 
«ψογὰβ οἵ ᾿Π6᾽ (Τοίη Υἱ. 68 ; οοΙρ. Υἱ. 63; Υἱ1}. 51, χὶϊ, 5ο; ΦΔ168 1. 18; 
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Τ]ηΐνουβδὶ 
116. 

Τοἀϊνιᾶ 8] 
116. 

ΤῊ ὑνχο 
ἸΥΟΩ ΟΠ0. 

ΟἿΣ δύ 15 
{86 Το 

ἷῃ Οτθδ- 
[{ἴοὴ δα 

ἴῃ {Π6 
Νον Οτρα- 
1 Ο0Η. 

ΤῊ 110 
οἵ {π6 
ῬΘΙΙΘΥ͂ΘΥ 

ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΥ̓ ΚΤ 5950ΗΝ. 

Αοὐβ ν. 20 8 ἀἰΠογθηῦ). θὰ] Κηον]θαρο τγοϑίβ οὴ [6] Οὐ ΒΡ δια ἰβθθβ ἴῃ 

[Ὁ] ΒΡ. ; ἌΝΩ 
᾿ς ὍμποΥ {Π18 ἀβροοῦ 811 Ὀθίηρ 18. ἃ γονϑίαὐΐοη οὗ 11 ὑο πιὰπ (Φοδῃ 1. 4), 
ΜῈ]Οἢ τ} Ὀθουπῖθ ἰπύο! Πρ] Ὁ]9 ο εἶπ. Τὸ ἐμουριῦ 8 οὴθ Ψ ΟΝ 8 
ΘΒΡΟΟΙΔΠΥ ποοάρᾷ ἴῃ δὴ ἃρ6 οὗ βοϊοηςῆς μα] γῖθ, 6 ἅτ ὑθιμρ θα οἢ. ἃ]} 
5105 [0 Βιιθϑυϊθαῦο {116 Ἰιοο δ ἴϑηη, οὐὁἹ ὅπ ρᾶχ, ΤΥ 186 ΨΏΟ]Θ: {86 ΡΠΥ510Ά] 
ΘΟΠΠΟΙΟΠ5. ΟΥ̓ ΔΟΟΟΙΙ ΔΕ ηΘηΐβ [0 ὕπο γὙἱνα] ἴογοθ. ΤῸ 1ΠΠ0 15. ποῦ ἴῃ 18 ΟὨΪΥ͂ 
διυΐύ ἴῃ ὑπὸ ψννου]ά. , 

ὕπο, ἃποῦμον ἀϑροοῦ 10 οαῃ θῸ βα]4 ὑπαὺ {16 ἀΒΡΘΪ 18. “ὅπ Τονοϊαὐϊοὴ 
οὗ Π|οὸ,᾿ ἃ ὑπαῦ ἢ 0 [ποργμαύϊοῃ “{Π6 116 γγὰϑ ᾿Ἰπδὰθ πγλ ἶθϑὺ,.᾽ ΒΥ 
{π6 ρουβοηδὶ οὁοιηΐηρ οὗἨ ὑπὸ δ  οὐὰ ἴῃ Άθβιι {π6 γονῦδ οὗἉ ἱμα ] ἀπ] 16 15 
βΒόση, 10 ψ)}Π0 “Ἰνοβ᾽ 18. ΘΟηΒοΙουΒ ΟΥἨ ῬΟΥΘΙ δηα οἴἶϊοθ, Δα 80 [ᾺΥ 88 ἢ6 
᾿Ἰνθ5 π808 ΠῚΒ ΡόΜΟΥ ἀηά {168 1}18 ΟΠ θΟ, 

15 νἱ ον οὐ ΠΠ δ ΘοΥγοθρυπαβ ΜΊ ἢ ἀπ φοι ρ]οῦθΒ {110 ἕουτηοῦ. Δ1] ΡΟΝ ΘΥ 
ἷπ ἤΠΆΠΥ ὑ}ὸ τ οὗ αοά : 411 οἴ οο 18 0} 11ὸ ΔΟσΟΙ 8 πηθηῦ οἵἨ Η8. Ψ1]], 
Π16 ὑμογοίονο 15 610 πι8ὸ οὗ {}|6 5108 οὗ Οαοα φοορογάίηρ ὑο ὑ}ιὸ Μ}}}} οἵὁ Οοά, 

Οὐ, ὕο οοι πο μού πούϊοπα, ψγὸ ἀγὸ Ὀγούσὶῦ θδοὶς [0 ἐμὸ οΥἹσηὰ] 1ἀθἃ : ΗΘ 
15. ΤΟ] 8} να (Το, ψ πον Ἰποϊαἄοθ ΓΘ] νΒ ἢ} τ} τῆι, ἀμα {}}}8 
ΤΟ] ΤΆ Ρ 15. το δοιὰ τη ΟἸ ιν] ϑῦ. 

11. Ομγὶδέ ἰμ6 71.176. 

(Ἰνδὺ 15. “ὍΠ| 0 110 ̓  ἀμα ἐμαῦ θοὺ πὶ γοραγα ὕο ὑ}ὸ ἱμ ν! ἀπ} (  οἢ χὶ, 2 ς 
ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή 7) ὡἹὴ ἐδ 7 οογγοοί ον, αη εἰ ἐδ 6 ζ, 178) ἀνα ἴῃ 
τορσαγὰ [0 ὑπὸ ἢ ]Ὸ διπὶ οὗ Ροϊῃρ' (] 0]. χὶν. 6 ἐγώ εἶμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια 
καὶ ἡ ζωή, { αηὐ ἐΐ6 αν απά ἐ{6 Τγιν απαὰ ἐμι6 Πκ8). ἄνθη Ὀρίογο ΠῚΒ 
Οοιίμρ; 'ὰ [105}}, ὅὸ Οτθαύΐζοι. Ψ 10} Ὸ παϑύαϊ θα Ὀγ ΠῚΜ ῬύΘΒΘη00. γγὰ8 ἃ 
ἀϊνίμο γτογοϊαύϊοι (] 0} 1. 4); ἃ ΟΥ̓ ΠΠῚ5 Οὐ “δ ΠΠῸ ννὰ8 Δ] βοή ἢ 
πα πιο τϑοοριβοι 10 (1 46]. 1. 2). 

ΠΟ οὔθ {πὖ ΠΟ ΠΔΔΥ ἰαγο 16 ἀμ ὑπὸ [Ἀ]Π085. οὗἨ 4}1 {Παὖ 110 ηθο 8 
(9) Χ. τὸ ζωὴν, πέρισσον ἔχειν. Τὴ6 116 ψῃΐοῖ 110 ψΊῖνοΣ 8 ηοῦὺ ἃηά 
οπηοῦ Ὧ6 βοραγαίθα [τοηὶ 1Π᾿π|861 ΤΠΟΥΘΙΌΓΟ, ἃ8. 105 ἅγο, ΠῚ8. Οομΐηρ 
Μὰ Οὐ ἃ ΟΥ̓ Ηἰβ ᾿αββίοῃ δηὰ Εὐχα! αύϊοι (Τοἢη 111. 1.5), ΠΘΙΌΌΥ ΗΒ 
Δἴ ννὰβ τηδὰθ ἀν] 016 [Ὁ Οὐ ΘΥῈ ὑπγουρἢ Ποαίλι (ΤΟ π ΧΙ]. 32 (24)}. 

118 οἴου οἵ {015 αμίνογβαὶ (] οη Υἱ. 51 ὁ ἄρτος ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μου 
ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς, λα δγοαά τολίςϊ, 7] κοὐἑ σῖθο ἐ8 ηῖν Ποῖ, Ὁ 
ἐΐι6 ἐζζίε ψ' ἐδ ἐσογία). Λπᾷ ὕΠ0 ΟΥ̓ΟΥ 18 πηδάθ οὗ ὑπὸ ΡᾳΡὸ ἰόνο οἵ ἀοα (Φοἢη 
ἢ], 16. χα Ζοἰνὰ ἱν. το). ΤΊ]ιΟ πον ογοδίϊοι 18 ἃ ψουῖς οὗ βροπίαποοιϑ ἀϊνὶπθ 
Ιογθ ϑνθὴ δἃκ ὑ0 ἤγβῦ ογοαύίοι, ψλ]9 10 ΗΒΓ α, ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΠΥ δηβινογοα, ο 
ὑοὸ [Ὁ] ΠΠπϑὺ οἵ ὑπο ἀἰνίπο Ιάθῳ (Φοἢ 1. 17 ἐγένετο). 

[ὴ ὁπ0 8086 {0 ν᾽ οὗ 19 15 τιλἀο Δηα οοπιρίοίο (1 Φ01} ν, 11 ᾧ, αὐ, 
ἔδωκεν ἡμῖν); Ὀαὺ ἀῃάον ἃηούμον δϑροοὺ ἰὺ 18. 80}}} οἴοσθα, ργομπι βοα, ρίνθῃ 
(Το χ. 28 δίδωμι αὐτοῖς (. αἱ, ; χυ]!, 2 ἵνα.. «δώσει ᾧ, αἱ. ; τ ΤΠ 1]. 25 ἐπαγ- 

γελία). ΤΠ Βρὶ εἰ }}Ὺ 810 Κ, 1 Ἰἰνίηρ᾽ ἰῇ ΟἿὉ 86η80, ΓΘα Ϊἶ Ὁ “16 (1 Φοιῃ ν. 

16 δώσει αὐτῷ ζωῆν, τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς θάνατον : ΟοΙΏρ. Φοἢη ἱγ. 50). 
ΟΟμΡ. ὃ Υ. 

ἷἱν. 7.6 17 Γὶ ἐδ “οἰ θυ 67. 

ΤῊΘ υπίνογβαὶ μι οὗ 6 οἴογοα Ὁ. ΟἸγβὺ 88 ὕο 6 ῬΘΥΒΟΠΔΙΪΥ ΔΡΡΓΟΡΥΊ- 

αἰοὰ (Τοδη νἱ. 25, 50 ἢ, 58). [ἢ {Π]8 ῬΥΌΘΟΒΆ 1Ὁ ΘΟπλο8 ὑπγουρη ΟΠ γ]βύ, ἃ8 0} 
ἀσοηῦ (1 Φοίνῃ ἵν. 9 ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ, Υ. Ρό7' δ Ήι: ΘΟ Ρ. Φολπ ν. 40) ; 
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ἀπά " ΘΟΠ168 [ὉΓ ὑῃο 86 οὗὨ Οἤγδύ, ἃ8 (π0 σγουμπά οὗ αυϊοκοιΐπρ: (Φολια νἱὶ. ς7 15 ἐπ 
ἔσει δὲ ἐμέ, Υ. ργορίθν' Ἠ10), Ὀϑόδιθο ΗΘ ἰβ ἀμαὶ Ἦὸ ἰβ (ι Φομα ἰἰ, 12). ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΩ 
[ὰ οὐμοὺ σψόογάβ Ὁπ0 1ΠΠῸ οὗἨ ὑμ6 ὈΘΙΙΘΥΘΥ [Ὸ]]Ον 8. ἴσοι ὑῃ6 10 οἵ ΟἸγὶϑὺ ε ἄτας ἡὴ 
(ΨΦοῖνη χὶν. 19 ὅτε ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε, ΜὮΘγΟ ὑπο διῦαγο 18. ἀβοά ἴῃ ἀν; 
τοραγα (0 {116 ΘΟΙ ]οἴον' ἔπ] 688 οἵἨἁ ΟῊγΙΒυΒ ΜΟΥ Πρ ; ΘΟΙΏΡ. 2 ὕὐοΥ, ἵν. τὸ ἢ ; 
Οὐ]. 1. 4; ἔρ!ι. 11. 5), ἃπὰ ἰ8 γα! βοὰ ἴῃ ((παὺ 18, ὈῪ ἀπΐοι Μ10}) ΠΊμι 
(ΤΟ ἢ 111. 15. 1 Ζο] 1 Υ. 11: ΟΠ. οι. Υἱ. 23; 2 ΤῚη}. 1. 1), ἃ5. ΠῸ Ὰκ 
Ὀθθῃ τη86 Καῦνψῃ ( οἰη χχ. 31 ᾧ, ἐχ. ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ). Εν {110 ΠΠἔ6 15 

ἴπ μ6 Πὐνίηρ οι (1 Φ08π ν. 11) δμᾷ ποῦ ἰπ (μ6 ἰϑύθι οὗ {π0 1μὲνν (  οἱιῃ γ. 
39); 80 ὑδαὺ {110 Ῥοβϑβοβϑίοι οὗἉ 10 ὅθ 18 110 ρβοββθββίοιν οἵ 16 (1 « ὁ} 0.12, 
ὁοΠΡ.. ἴθομι. ν. 10 κατηλλάγημεν.. διὰ τοῦ θανάτου... σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ 
αὐτοῦ). Απὰ 6 ψ|0 Ἰ5 ὁπὸ ΨῚ ἢ ΟἸ γδὺ 8 οθ 10} (σα (901. ΧΥ]]. 21 ἵνα 
ἐν ἡμῖν ὦσιν : ΘΟΙΡ. τα ΦόοΒη ἰΪ. 24 ἢ, ; 08 Υἱ. 56 [.). 

ΕοΥν. ὑπ 6 ὈοΟΙανον ὑπ6 ὑγαηβι(οη ἴσου ἀθωῃ ἰο 16 ἢδ5 Ὀδοὰ ᾿ραθ 1 {πὸ 
(σοδ ν. 24; 1 Φόομη 11. 14 μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν : ΤΟΒΠΒΔΕΪΟΙ 

ΘΟΙΏΡ. 1 Ψοϊιῃ ν. 12). Ἰλαῦ {Π|0 ΘΟμβοαποηοο5. οὗἨ {Π|0 ὑγΆ810101} ἃ1Ὸ τολ] 1506, οἵ Π|ὸ 
ἃ8 {Π6 ὑγαμδί (ἴοι ᾿ύΒ0 1 1Β οοπα  ἰοποα, δ {1|ὸ ΔΟΟΪ ΠΟ οὗ αι ( 6}. 111. τό, 36, ϑρν 
ΥἹἱ. 47, ΧΧ. 3231. τ Ζ011 γ. 13 [ὁ πιστεύων, οἱ πιστεύοντεςἾ; «0ῃῃ νἱ. 40 ὁ “ΜΠ αοᾶ 
θεωρῶν καὶ πιστεύων)!. ἥἶο πιὰπ ἴῃ ἃ ὕὙ0 ΒΟΗ80. ΜΌΥΚΗ ἢ αοᾶ - ἀπὰ πὰ ὈΥ ἴ1Π, 
Φολ 1. 12 ὑπὸ Ἰναμλ ἃ ἀν οἸομθηῦβ ἴῃ {16 ΟΡ Πρ, 16. ρον ὶὶ 
δηἃ {116 ἰβϑιιθ οἵ 1ΠΠ᾿Ὸ ΓΘ βού 8:6 ὈΥ βιἀ6 1 ἃ βύυ Κι’ ῬΑΓΠ]ΟΙ κἢν (ἐγεν- 
νήθησαν, ἐξουσίαν, τέκνα---ἔλαβον, πιστεύουσιν, γενέσθαι). 130 15. ΘΠΟΥΡῪ οὗ 
ἔα 006 ὈΟΙ ον ον ἤμμ.5. απίοι ψγιῦ} ΟἸΥἸδὺ 5 μα μ] (} 0} Υἱ. σα, ς4, οὃ: 
(ΟΙῺ}.. νἱ. 35, σύ, κδ, χ. 10). 

γ. {6 ργοοηΐ πα ἐμέ, 

Το 16 ψ] εἶν ΠΙῸ5. ἢ [ΠΟ ΒΡ ταῦ σα τὰ ΟΠ Ἰεῦ 18, ἃ5. Π8. ὈΘῸῺῚ Ἰδξογηαὶ 
8001) ΔΙΤΘΔΥ, ΒΡοΪζΘη Οὗ ἃ8. “Οἴογηα} 10 1 ΟΥ̓ΔΟΥ 0 αἰδεϊπρυία!, 10 [τοπὶ {1 110, 
᾿ἰὸ οὗἩ βριβὸ δὰ πὸ ὉΠ 6. Μ]ΟἾ ὑσῖὸ Βα) 41} ΟχΊμίοῃοΘ. 18. γο οά δἱ 

Ῥγοϑοηῦ. ὅὅ10}} ἃ ΠΠῸ οἵ ῬῃΟΠΟΙ ἢ ἸΏΔΥ ὉῸ “ἀθαθῃ’ (1 40]. 111. 14.: ΘΟΙγ. 
γ. 16), υῦ “οἴοσια! 0 15. θογομπαὶ {86 1᾿]  [101}8 οἵἁὨ ὑΐηο : 10 θΟΙΪΟΠΡῊ ὕο 
ὑπ0 υοῖηρ οὐ Πυὐ (1 Το. ἷ. 2 ἦν πρὸς τὸν πατέρα), ἃπὶ ἢπι15 ἰΐη ὁ01- 
Βα πη ὕ101. ἢ {110 ὑγ ΒΟΥ Πρ Υ]ΒΙοη οὗἉ {16 ὅ01} Β066}} ἃ5. 110 18 (1 Φόἢη 11. 2; 
90 χὶν. 23,2). ΕῸΡ 18. ΠΟῪ ὑπο ΥΟΓΟΥῸ 10 18. ΒρΟοίκοη οὐὗἨὨἁ ἃ. οὐ] ργοβοηῦ 
διὰ Γαδαγο, 

ι. Το “1Π{Ὁ οὔογπμα] ̓  18. ΟΒΒΟΠΟΙΔΙΠΥ ὉΣ οβοηὺ, 50 ἔχ᾽ ἃ8. 1 15. ὑπὸ ρούομίϊ!} Ργοβοηῦ 
[ΙΒ] ηθηὐὺ οὗ {116 146. οἵ ᾿μααπλμ (ϑολα 11. 36, ν. 24, νἱ. 47, κ4, χχ. 31; πὰ 
τ 7 0ἢη ν. 12); «πὰ {πὸ ροββοβϑίοῃ οὗ 110 ἸΔΔΥ ΘΟΟΠλΟ ἃ Ἰπαὐον οἵὁἨ ἀούμα! 
Καον]θάρο (1 «Φ0]π ν. 1.32: Θ0}0Ρ. 1 401} 11]. 15}. 

ΤῊΪ8 ὑπουρ)ῦ οὐἩἨἍ« ὑ6 ρῥυοϑοιῦ το  Πν οὗἁ “οὔογμα! ΠΠ0 ̓  15. σμαγδούουἸδ010 οὗ 
δύ “01, ἃ ἐμ 15 [Ὁ}} ἀονο]ορηημθιῦ 15 ρΘΟΌ 7 ἴο ἢϊπὶ (Ὀπὖ Θ0μ}}ν. 64]. 11. 20). 

2. Δὺ {πὸ βᾶιηθ ὑΐϊπιο ὑπὸ 11ἴ8 18 Κορ 0 ἃ5 ΓαὐπιχῸ ἴῃ 05. οομιρ]οῦο ἔαθαγο, 
τ Δ] ΒΔ Ί0η, 80 [ὯΓ ἃ8 1ὖ 15 ὑῃ6 Ὁ] Π]τηοηὐ οὗὁἨ Μοββίηΐο ΡΥΟΠλ 508 (Φ 0]}Ὲ ἰν. 14, 36, 

1 Τὴ 411 [Π686 ὈΙΆΘΘΒ ἔμι ἔοτοα οὗ ἴῃ Δοίβ ἦν. 42, ΧΙ, 21, ΧΙΧ, 2; 2 ΤΊΟΒΒ, 
Ῥγοβϑϑηῦ Ῥδυν]οἾ 016 ἰα σομηρίοποιβ. 5ὺ 1. το, 1. 12; ΕἸΡΕ, 1. 12; Ηολν. ἵν, 3; 
ΦΌΠη 868 0ῃ6 8017. ραυίο. Ομ66 ΟἾΪΥγ: Φαθ κι; 8π4 δραΐπ ὙΠ} {ΠῸ ρογίοοῦ : 
ΦοΒὴ χχ. 29. ΤῊΘ 0706 οὗ {πὸ ρχθβοηῦύὺ Αἀοίβ χν. 5, χνὶ. 34; [ΧΥ]]. 27, ΧΙΧ, 
οϑῇ 06 β66ῃ ὈΥ οοῃύναϑύ Ν10}} [86 Θουϊδὺ: 18] Χχὶ. 20, 25; Τ|ὺ, 11]. 8, 
[Μαγκ] σχνὶ. 16 ἢ, ; [μιΚ9 1. 45, 1]. 12; 
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.ΠῊ 6 ἐγῦο 
(ὐοά᾽ δὯη- 
ἈΥΟΥΆ [0 

[6 τογὰϑβ 
"ἀοἂ 15 
Ιονϑ. 

ΕῬΕΣβΟΙ- 
ὉΠ’ ἃ 5 
ΔΡΡ]οα ἰὸ 
(τοα, 

ον ἰη- 
ΨΟΪΥΘΒ ἃ 
ΟΡ ΡΟΥ- 
ΒΟ ΔΙ ἰγ. 

ΤΗΝ ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΝΤΙΕ ΟΕ ΚΤ 7970ΗΝ. 

γί. 27, ΧΙΪ, 25, ν. 25, Υἱ, 57, χὶ, 25, χὶν. το, Υἱ. 54: ΘΟΙΡΑΥΘ 1 Φοἢη ἰΐ. 25, 
11, 2; δὰ 4]8ὸ Μδγκ χ. 30 ; 64]. γυἱ. 8). 

Πφποο ἰὺ 5 1η06}} 15 10]6 πον “οἰογμαὶ 10 8 ΒΡΟΚΘΩ οὗ ἃ8 “ὑΠ0 60ῃ)- 
Ἰπαηαἀηγουῦ᾽ οὗ ὑμ6 αίμον (Το πη Χὶϊ, 50); 8Π4 ἀραὶ ἃ8 ὑΠ6 ΡΥΟΡΤΌΒΕΙΥΘ 
Κπον]οᾶρο οὗὨ {Ππ| ΕΔΙΠΟΥ ἴῃ ὑπὸ ὅοη (1 0]1π ν. 20). ΒΡ ὑμ6 οομμμιαμπά- 
Ἰηθηὺ οὗ (οἀ 5 τοργοδοηίοά (0 8 ἴῃ ὑπὸ ποῦ οὗ ΟΠ ν]δῦ; δηα ὅο οἸγΔ00 
(Πἷ5 ἰὼ Κα ἃ] οὈοάίομοθ ἰβ ὕο “μᾶνο 16 ἢ ΗΝ παιηο᾽ (] 0} ΧΧ. 31), ΟΠ 
ΜΉΘ ψγὸ Ὀο]ΐονο (1 Φο γν. 13) τ ἢ στόμ Ἰ 0]Π ΠρΡΌΠΟΟ, 

7 μον νὸ Θμἀοαγουν ο ὑχὶπρ ὑοροῦμον ὑπο αἰβογοπῦ ὑγαϊα. οὗἨἁ “116 
οὔουμα! 11{0᾽ νγὸ 800 ὑμαὺ 10 5. ἃ {πὸ μοι τὰ 41} 105. ΓὩΪπ0 85. ἃπα 4]} 108 
Ρούοποίθβ 18 ποῖο: ἃ ΠΠἴ8 ψ ΠΝ. οχύοπαβ θογομπα {16 1118 οὗἁὨ ὑπο 1παϊνάμαὶ, 
8Πα ῬΓΟΒΟΥΥ͂ΟΒ, (ΟἸ ]οὕθβ, ΟΥΌΥ 8 ἱπαῚν ΠΥ ὉΥ Ρ]Δοίπρ ὑπὸ Ραγῦ 1ῃ 601- 
πθχίοη ΨΥ 10} {Π|ὸ {1016 : ἃ 10 ψν ἴ6ἢ. βα 8408 1116 1 αυοῖκοηβ ἈΒΡΊΓΑΡΙΟΙ : 
ἃ. {ΠΠ0 ΠΟ}. 15. 8601), ἃ5. ΜΧ}Ὸὺ γοραγα 10 ῬΑ ΘΏΝΥ, ὅο θῸ ΘΆΡΑΡ]Ο οὗ ΘΟ ΟΠ, 
ΤΘΟΟΠΟΙΠΪἢρ, αὶ θην ὑ}}6 το ]]ου8, ἀἰβοογαἀμῦ, Ὀγόίκοι οοΙ δ οἵ ὈΘΙηρ᾽ ΟᾺ 
ΜΠ 10}. 16 ΙΟΟΚ δηαὰ Μ ΏΙΟΝ ὸ Ῥ6.. ἀροῦὺ νυ 101} τ : ἃ ΠΠῸ ν Π]Ὸ σΊν 65. ἈΠΕ Υ 
ἴο ὑο οομπδυϊθαθηὺ Ῥαγὺβ ἀπὰ ὕο ὑπ σοΙ]6Χχ ΜΠΟ]6, 1101} ὈΥμ5 ὑοΘ  ΌΠ6. 
ποᾶγοῃ πα οαΥῦῃ, τ 0} ΟΠΌΥΒ 0Π6 δι οὗἨ δΘχβύθηοθ ἰῃ ὁπ6 ὑμπουρηῦ. ΑΒ 
ΜῸ ὙΘΔΘΙ [ΟΥ̓] 0 σΎΆΒΡ ἰῦ, ὑπ6 τϑνυοϊαίΐοι οἵ αὐὰ 18 βθοῃ 0 ἢᾶνθ Ὀ66ι 
πη ο]ἀοᾷ ἰπ 158. ραγύϑ ἴῃ Ογοαύίοι ; δηὰ ὑπὸ ρῬαγίβ 8.0 βοὴ ἴο πᾶγο ὈθΘη 
Ὀγουρλῦ ἰορούμου ἀρ ὈΥ ὑῃ6 [ποΔΙ Δ ]0Η. 

Δααιίποναΐ Νοίο (2) οπ, ν. 20. 

Ὕου δύ « 0]. Βρθᾷκβ οἵ (Ἰοι 5. "119 {]ιαὺ 15 ἔγαθ᾽ (ὁ ἀληθινός), 10 ψ}}10 
ἃίσοπμο (9 0} ΧΥΪ]. 3 ὁ μόνος ἀληθινὸς θεός) ἀπ ΔΌΒΟΙαἰΟΙΪΥ {115 116. Ιἀοα 
οὗ ἀοα ψ] οι Ὠλη 18. οοπαυϊαὐοα ἰο [Ὁγηϊ, ἀμ {6 ἴῃ 510 11 Ποαηῦ δὰ 
πιγβὑου οι ΟΣ Β ἸΔΟη ΠΟ Κ τππΐοη 16} “ ΠῚ τ ὑπαὺ 15 ὑγαο, τ 1} ἀπο “ἢ 
[Π8 δον «{ο818 ΟΠ γῖδύ, ἡ 0 ΟΧΡΙΆΙΠΒ 1 ὕΠ0 ὕθγ 85 ΟὗἉὨ Π]δύον!οα] γονοϊαύϊοι ὑπαῦ 
ΜΠ 1ο]. ἰ8. Ἰηνοϊνοά ἴῃ ὑπὸ βιαξοιμιοιὺ " (ἰοα ἴα Ἰονοὐ 110 Ἰηάϊσαΐον ἰπ Μηδ 
ΨΥ {Π|ὸ “ΡοΙΒομαΠγ᾿ οὗ αοα ἰΒ ὑο Ῥὸ ΠοΙα ἃἀπὰ ρυλγαοα [τομὶ [156 60η- 
ΟἸαβίοηα. ἣΑ «{0}}1, ἃ5. ἃ}} (80 116] ὙΥ ΟΓΒ, ΟΥ̓ΟΥΥ  ΠΟΓῸ 8058. ἸΔΠρτιρΡῸ οὗὨ 
(ἀοά ψ]]Ο]ὶ Ἀ5810}18. 0 Π1π|ὲ “Δούοπ᾽ ἀηα “111. 1λῦ, ἃ5. ἴὯΓ ἃ5 ΟἿ Ἀπ Δη 
ΟὈὐβογναθοι τ μο]οθ, “Μ1}}᾽ πη] 1.5. τοββίαμοο, ἃ ὁ δούϊοη ἡ 0 }108. 580- 

ΟΟΒΒΙΟΉ. ΊΟἢ) Πα 1008. ὁ ἀπα πὸ μἷδοο ἰὰ ὑπὸ Ἰάοα οὗ ἀοἂ, ΤᾺΘ οοπ- 
οορύϊου. οἵ “ῬοΥβοΟ  ὑγ᾽ ΜΠ] ψγὸ οἂπ [ὉΤ ὑΠθυΘἴΟΥΟ ΟΧΡΙΌΒΒΟΒ ΟὨΪΥ͂ ἃ 
ἐγαρτηοηῦ οὗ ὕϊπο ὑγιῦ}, ὑμαῦ β[ἀο οὗὨ 10 ὙΥΠ1ΟἿ. ἈΒΒΊΓΟΒ 8. ΟἱἨ {Π|0 ῬΟΒΒΙ ΠΥ οὗ 
ΔΡΡΙόΔοΙι ἰο ἀοἀ ὁπ οἷὖῦ ρατὺ ἃ8 ἰο Ὅπὸ ἯΟ ἰΙουοβ ἃπὰ τη} γ 06 ἰονοά,. 

αῦ νὸ ολημοῦ τοδῦ οτο. ΠΟ τὸ ὁ ἀοαγοῦν ὑο {μ]ηἰκ Οὗ ἀοἀ ΠΠῚ᾿Π]86 1 
6 ΔΙῸ ἸΟΘΟΒΒΑΙΪΥ Ἰοα 0 ἱπαυϊτο τ Ποῦμο δουρύσγο ἄροα ποὺ ΠΟΙΡ αὐ ὧο 
Υἶθ6 ο ἃ ὑϊπουριὺ πὶ ᾿]ιΐοΐ 6. ΟΠ 566 γΟΡΓΟΒΟ  ΟΩ το ὑπ αἰν]ηθ 510 
ὑπὰῦ οι 15. ἢὰ ὑπ6 Ὠ᾿νίηο Βοίηρ ὑΠ0 Δι ]οσπ6 οὗἉ Β5016- ΟΡ ΒΟΒΆΠ ΠΥ ἴῃ ἃ Πηϊΐο 
Ὀοίηρ. Τ|}}8 ἐπμουρ!ὺ νο ἤπα ἴῃ ὑῃμ 0 ΟΡ Β “ αΟα 5 Ιονγο Τ71|10 Ῥ])γΆ86, 88 ἯΘ 
᾿ιαγ6 8600, ἀοβου 065 ὑΠ.6 ΟΗΒΟποΘ ἃηα ποῦ 8η αἰϊτϊαΐο οὗ αοα. Τὺ ργοβοηΐβ 
0 τ13, ἃ8 1 ἃ8. ὙἷῪ ΟΠ ΔΡΡΥΙΌΠΟπα {16 ὑσαύι, βοιηουΐηρ' οὗ Οοα ἴῃ ΗΪπΊΒ0] ἢ. 
10 τπυυϑῦ μοϊά φοοᾶ οἵ ἀοἀ ἴῃ ΗΪδ8 ἱππουγμηοϑὺ Βοΐηρ, 1 τ1ὸ ΤΑΥ͂ 80 βρθαῖ,, 
ἀραχὺ ἴγοπὶ οΥδα θη. ΝΟΥ͂ ΙΟγ6 ἰγοΙγ 5 ἃ βυ)] οὗ Δηα δὴ οὐ͵θοὺ, ἀπ {παῖ 
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ΜΠ ΟΣ ποθ Ὀοΐῃ. ΤΟ ἃγτὸ ἐαθρις ὑποπ ὑὸ οοποοῖγο οὗ αοα ἃ8 πανίηρ ἴῃ 
ΗἩΣΒ61} ὑπ6 ρογίοοῦ οὈ)οοῦ οὗἩ ἸΙονὸ δπά ὑπὸ ρϑυίοοῦ τόβροηβο οὗὨ Ἰογθ, δθηϊ- 
ῬοὐοΙΥ 50 Ἐβ Ποῖηρ ἃπα 50] οορ]οὐθ. Α͵ο {πὰ8 σαΐῃ, πον νοῦ ᾿πηρονγίθοῦ 
ἰδησυδρθ ΤῊΔΥ Ὁ, {Π|0 1468, οὗἨ ἃ ὑγ1- ῬΡΟΥΒΟΠΑΙΥ ἴῃ ἀπ Πιἢπι6 Βοίηο ἃ8. 60 Υ- 
γοΙαὐΐνθ 0 ἃ 8016- Ῥουβοπα υ ἴῃ ἃ δηϊΐο θοῖηρ. [πὸ ΤΠ οὗἩ ΠῚ ὙΠΟ 
ἷθ Ὅπὸ ψ͵ὸ δοκπον]οαρο ὑπ ΕαΙΠμον, {16 ὅοι ἀπά ὑΠιὸ ΠΟΙ Ἧρὶ εἰ, τὰ {116 
πίθου οὐὗὁἁἨ ΛΥΠΙΟΙ. γὸ ὁ Βοο ἰονθ {Ὡ]4|10(4, 

Τὴ6 δησυδρο τὰ ὁ ο᾽ὰ 1. 1, ΉΤΟ ψὸ ᾶγο ΟΡοποα ἃ ἀπΐαιιο υἱοῖν οὗἨ {πὸ ΤῊ 5 μοὶ 
Ὀϊνίπο Βοίηρ Ὑἱμουῦ ΔῺΥ τοραγὰ ο ἃ τονοϊαθίοα. ὅο ᾿δπ, ἱπα]οαύοη. {πὸ ἱπαϊοαϊοα 
βΆπιο ἐπουρ ῦ. Τὴν6 τοϊαθίοι οὗ “ὑπὸ ουά" ἰο “Οοα᾽ ἰᾳ ἀοθουῦθοά )6. ἃ 1} [6 
γα ]οὴ οὐὗὨ δοῦν ἰσνθ: ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, {Π|ὸ ῬΟΥΒΟΠΔΙ ΟΩΘΓΡΎ οὗ λοι μὰν 
ὑΠ6 Ῥ͵ογα ννῶϑ ἀιγοοίοα ἰοναγάθ, δὰ (50 ὕο ΒροδκΚ) τορσυϊαὐοὰ ὮὈγ “Οοἄ,᾽ ἐπὸ αο8- 
Μ 116 ἐμὸ Ὑ ογα 1ΠΠΠπ|501 5. Οοα. [Ι͂ἅ ἔποὸ Ερίβυ]ο. {1Π|ὸ ὉΠπουρ!ῦ 6. ὑγο- ΡΟΪ, πᾶ 
βοηίοά αἰ ον μεν. ΤΊΙοΓΟ 10 5. “πο ΤΑ ̓  ἀπά ποὺ “ὑπ ον ψ]ΐο]ν ἰ8 τὶ ἀν 
Βροίοη οὐ Ἵπὸ ὀοποορύϊΐοῃ οὗ “ἰὸ [16 15 ὙΊΟΥ ἴῃ 105 γλησο ὑμλὴ {ΠπιὉ οὗ ἜΞΌΣΙ 
{πὸ Υοτά,, ὑΠοῦρι 16 ἴᾳ ὉΠπγουσ ἢ ἀμ 6 Υογᾶ᾽ ἡ]αῦ “{1Π|ὸ 16 ἴθ. γονολ]οί, 
ΤῬηΐκα 10 ἴ5. “ὅ]ιὸ Ἰ16 οὔογμα]. Τὺ ἴβ. ποῦ οἵἩ {1115 ὑοπιρογαὶ ογὰον ὑποισὶι ἰὺ 8 
Δ 10 Κηονση ἴπ 1, ἀπο 1ἰα Πα ΐοια. [ ἴα ἃ 10 ΜΠ] ἢ) ΘΒΒΟ ΠΥ ἢ πΩ͂Β 
ἰΐα οὐ ίμα! ἴῃ {πὸ αὐΔῃθαᾶ: ἦν πρὸς τὸν πατέβα, ἰῦ νὰ ΤΟΆΠΝΟἢ ἰπ ἐπ0 
Ἰῃ ογοο απ ἴοι οὗὁἨ ὑπὸ Πίνηο ῬΟΥΒΟΙΑ, ΜΠ οἷν πιο τὰν ποῦ. ΤΉτα Ὸ ΠᾶγΟ 
ἴῃ 0818 βυγοίο! ἃ γογοϊαθίοη οὗ δὰ φοὐϊνιν οὗἁἨ “Π1ὸ γον ὑοναγ8. “(οα οὗ ἃ 
ΔΙ ΠΙπηοηὺ οὗ “Γ᾽ ἑυναγάα. “ὑπὸ Εαύμ ον, Ὀογοπα ὑΐπιο, βπ0]} ἃ Ὑἱβίου ἃ8. ΜῸ 
ὀὰλπ Ἰοοῖὶς προη οὗ ὑπο {ᾺΪ]πο85 οἵ ὑπὸ Βοῖηρ οἵ ἀοἀ 'π ΠΙ 501. Απὰ θη 
ἀπὸ ον ἀπά “ὸ [ἀἴο᾽ ἃγὸ Ὀγουρηῦ τινὶ ὕΠῸ πρίιογο οἵ ᾿ππΊλῃ 
ὀχ βύθησο, {118 ἀούϊοη 15 Θπαγαοὐου βυϊ0}} 7 ἀοβου οα : “616 [110 γὰβ ΤηδΔη]- 
ἰοϑἱοά᾽ : {πὸ Υοτά Ὀοσλπιο 688. 

Νοὐπίηρ' ᾽5 Β814 ἴῃ οἰὉ ΠΟΥ Ῥαβδαρὸ αἰγός οὗἩ ὑπ ἸΤΟΙγ ϑρίνύ. Βαὺ ΠῚ8 
ϑούϊοη 18 ἰηγ ον οα ἴῃ ὑΠ|ὸ ΡηΤαβο ἦν πρός ἴῃ 510}} ἃ σομποχίοη. [[0 [5, 80 [0 
βοοῖς ἃ ἀθπἰςο ΟΧΡΓΘββίοι ἴον ὑπο ἰάοα, πὸ Μοαϊαδπρ ΓόνοΥ ὑπγοῦρὶ ἡ οπὶ 
{πὸ ἴονὸ ἐϊππαὺ ψοθβ ον α]ν 15. ῬδΥ Οὐ Ὁ πα δοιὰ ἢ ὑπὸ ἰόνὸ ὑπαῦ ΔΗΒΎΨΟΙΒ, 
ἤο ρίνοι πὶ ο {10 Τάϊο,  ϊοΐ τνϑ οαπ ΟἾΪῪ οοποοῖνο οὗ ἴῃ [γα ρτη οί. 

Τῦ ψ1} Ὀ6 ονἀοιῦ ὑπαῦ {μῖ5 νίονν οὗ πὸ παύιτο οὗ (ἀοὰ ῬΓΟρΆγΟΒ ὑπ γα γ. ΤῊ]Β ὑτῖ- 
ἴου γογοϊαύίου, ΤῊ  οτὰ, ἯἾΠ0 5 αοἀ (θεός πὰ ποὺ ὁ θεὸς ἃ8 ἴῃ ΜᾺ ΘΘΙ]]Πἰ.η ῬΘΙΒΟΙ- 
θη), μδ8 ἃ ῬΘΥΒΟηΔ] Βοίῃρ' Δ οι πιακο ὑΠὸ Εαὐμου Καόνη (1 410}}} 11. πλόος 
22 ἡ). ΤΠ6 Βρινῖύ, Π0 15 (ἀοά, ἢὰ8. ἃ Ῥουβόηαὶ [βοΐ ηρ, Πα ο8ἢ Παϊκὸ {110 ἔργ γογδ- 

δον Κπονῃ (ΤΌ ΒΝ χῖν. 26, χνὶ. 14. Δ ὑπῸ βαῃῖὸ ὑϊπιο, Μ 110 {Πι18. ἔα] Πο55. οἵ Ἰαῤίοη. 
16 16 ἰὰ ἀοά Πίμπιβοὶ  ἰβ ἀἰβοϊοβοα ἴο π8, {16 αἰνίηο ὉΒΙΥ ἰν πιαίη- 
ἰαϊηρα ἃ8 οϑβϑηὐϊαὶ πὰ ποὺ πυμηογῖοαὶ. ΤῆῸ Ν᾽ ογὰ δηῃᾷ ὕπο ρ᾽γῖῦ ἃγὸ Ὀοΐἢ 
ΒΡΟΪΚΘη οὗὨ ᾿ῃ Ῥούβομαὶ γοϊδἐίομα ἰο ὁ αοά᾽ (([οἷκπ 1. 1; 32 ἢ). Ὑπαὺ ἴ6. ῃ 6 ἢ 
{ῃ6 Ῥουβοὴβ ἴῃ ἔπὸ ἀοαμολά ἀχὸ γϑοορηθοά, ὑΠ0 Ὁ} οὗ ἀοα 18 5[η}}]- 

ἰΔηΘ ΟΊ ΒΥ ΔΗ γπιοά. 
ΒΟ) ρἸἤ]ρ865 ἃγὸ οροποά ἰο τι8 οὗἉ {πὸ Δβο!αῦο ὑγΡΟΓΒο ΠΥ οὗ (ρα ΔΒ. Ἐ]ΒΟΝ ΠΟΘ 

ῬΥΘΡΑΓΔΙΟΥΥ ἰο ἐἰπ6 δοοουπῦ οὗὨ ὑπο ἰδίου οι] ἀοαροὶ ὈΥ ϑ0 «Φο8ιι, θαὺ οἰ86- 80 ὅομη 
ὙΠ ογο, Πκὸ ὑπο οὐ ον ἀροϑίο!ς τυ ζουβ, 6 ἄθα]8 ψῖῦι ὑπ0 ΤΎΪΠΙ ἐγ γονθαϊθα Ἡϑαδ αι 
ἴῃ {Π0 νοις οὗ οἀοπιρίίοη ({π 6 “ Ἐοοποπιὶο ΤΥ γ᾽). ὙΠῸ ΕΔΕΠΟΥ 18 ΒΡΟΚΘῚ ποχηὶο 
οὗ ἴῃ Ηἰΐβ τοϊαἰίοη ἰο ἐπ 1ποαγπαΐο βοη, ἀπά ὑμγουρὶι ΠΠπὶ (ο τη. 1110 Τυϊηϊγ.᾽ 
ΟΠ ἰβ ΒΡΟΚΘΩ οὗὨ ἃ5. πιδηϊοβίθα ἴο τθθη ἐβγοῦσῃ ὑπὸ Τπσαγ μα ]οη. 1 }|Ὸ 

πμίοη οὗ ὑπ6 ὑπο παύιγοϑ (γοῦ Θοπ!ρ. Τ01η ν. 26). Το ΠΟΙΥ γί 18 βρόκθῃ 
οὗ ἃ8 “ργοοθοαϊηρ᾽ οἂ ΗΠ 8 Μιββίοπ ἰο ὑΐὸ Ομαγοι (9 ]1η ΧΥ͂. 26 πούθ), Βοπῦ 

Υ. 14 
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ὈΥ ὑπ0 ΒαύμοΥ ἀπ ὉΥ ὑπο ὅοῃ ; ἃπὰ ἑαϊκίηρ οἵ ὑμαὺ ψΏΟἢ. 15. ὑπ0 δομβ ἴο 
ἀθοίαγο ἰο ποθὴ (Ψ0 1 ΧΙγ. 26, ΧΥ͂. 26, ΧΥΪ. 14: 1 Φοδη 1]. 20 ἴ,, 22). ΤΟ 
ἢ} ἃ1Ὸ βία θα βἰ46 ὈΥ͂ 5149 ἰῃ σομμοχίοι ἰἢ ΟὟἿ ογοαίίοῃ, γοἀθι 01, 
ΒΟ ἡ Πολ οη ; δα γ)ΘῸ ἃ’Ὸ ΘηΔΌ]Οα ἴο 8560 ἰπαὺ (ΠΟΥ͂ ΔΏΒΥΘΥ ἴῃ ΒΟΙῺΘ ὙΆΥ, 
Ἡ ΟΝ 0 ᾶγο ὯῸ ῬΟΨΟΥ [0 ἀοϊογηλμο Δαθαπδίθὶυ, ο 080 ὙΘΥῪ Βοίηρσ οὗἉ 

ἀοὰά 85 Ηο ἰβ ἴῃ ΗΪ πη], 
ΤΟ ΟΥΤΟΒ ΤῸ χηρϊηὐοηδηοο οἵ ὑΠ|0 ΒΆΡΓΘΟΠΙΘ βουνοῦ οὗ Οπα αοὰἂ (μοναρχία) ἴῃ 
[ο "Ὁ ἃ. ἐμ ὑὐϊ-ῬΟΥΒΟΒΑ ΠΟΥ [ιλ8 00 θ6 συλγάοα ϑραίηδὺ ἃ νυ Ὁ] ἃ ὑθῃμάθμου ἴο ΘΥΤΟΥ: 
μπλ σες πα (1) ἰονγαγ8. ἃ ἀἰβυϊπούπο 88. ἴῃ ὀββοιοὸ θούποοη (α ἀπὰ ΟΠ γϑὺ ([Ππ ΕΌ]Π6Γ 
ΠΡ ΒΘ δα, ἀπὰ ἴμο Β0η); ἀπά (2) ἰοσαγάβ ἃ οοηῃδαβίου. οἵ {π6 Ῥουβοηῃβ οὗ ἅλὸ ΕΔΙΠΟΥ 

πὰ {πΠ0 δοη δὰ ἐμπο ϑρισι. Τὸ γβϑὺ θυτοῦ Τοὰπμα 105. ὑγρῖοα] ΘΧΡΓΘΒΒΙΟὴ 
ἴῃ Αὐἱαπίϑηι : ὑπ 6 βοοομᾶὰ ἴῃ ἃ  ] Ἰλΐβ. 1116 ἢγβὺ ᾿ὰ85 Δ 108. ἩΠῸῈ 
Ροϊγυμοίβιῃ ὈΥ ἱπὐγοάποίηρ ὑΠ0 1Ιὰοα οὗ ἃ Β ογα πα ΐο ὈΙνγ, ΤῊΘ βοοομπὰ 
[85 Δ Ἶ0165 να} ῬΑ ἰβπη, ἃ5 βοοίμρ ἴῃ {1 Ρ8. ὑγλῃΒ᾽ ΟΥῪ Π)Δη1}6ϑ δύ] 008 
οὗ ὑπ0 Γούβοι οὗ ἀοα. οῦδι τοϑῦ ἀροὶ ἃ ἴαϊβο Νοο- }πἀϊο ουμποορίϊοη οὗἉ 
Μομιοίοίδμι. 

711ὸ δα ΠοΥγ οὗ δύ Φοη πᾶ8 θοθῃ Ὀτγουρ]ιὺ Τουναγὰ ἴῃ Βαρροτὺ οὗὨ Θ80]} 
οὗἁ ὑῃ80 ΥἹΟΥ͂Β : [0 106 Βγϑὺ «Φο  χῖν. 28 (5806 ποθ, Δ) σΟΙμρδΙῸ Αἰ] δηλ. 
αἀ6 ϑψη. ὃ 28); διὰ ἔοῦ ὑπὸ βοοομὰ Ψο! χ. 30. (800. ποΐο, δῃη!ἃ ΟΟΙΡαΤῸ 

111 Πουία}}. αὐ. Ῥγαΐ. οα. χχ, χα). Ιὖ τϑὺ Πονόνοῦ θὸ ποὐϊοοα ὑμαῦ {πὸ 
ἀπα} θπὶ οὗ σγοαὺ αὐοοῖκ ΕΔΌΠοΥΒ. ἀπάογβίοοα ὑμ0 ἢγϑὺ ραββαρο οὔ {Π|0 ΓΟυβομλ] δα θοΥ- 
"Ἂν ΑΗ αϊπαίίοι οὗ ὕμὸ δοῃ ἂ8 ὅοιι ὑο ὕμο ΕἈ ΠΟΥ ἰὼ ὑμ0 ομο οασὰ] πὰ ΔὈβοϊαΐο 
οὗ ἢ βου Οὐἀμολά. Απά {115 νίονν, υ οι ἢΠὰ5. θθοη Οὐδοιγοα ἴῃ ὑ1ὸ Ὑοϑῦ ΟΥ̓ {80 
ἴῃ Τοσβοα ἰθδοησ οὗ ΑἸριβίϊηο, 18. οἵὗἨ {16 ᾿ρχοϑῦ προγίαμοο; [ῸΓ ἰῦ Ἰολαβ ὅο {Π6 
ποῦ ἴῃ ΔΡΡΙΘΠομϑίοι οὗἨ ὑπ6 Πύμοϑϑ οἵ ὑπὸ τηοαϊαξονα] δι σομϑαμηηαίνο ποῦῖκ οὗ 
Οπδθλοθ,, 0 βομ, Τ|ῚῸ δὐϑαμῃηρύίΐοι οὗἩ μι: ἀπ ὑπὸ ἸΑγίηρ δϑ46 οὗἨ {Π|6 αἀἰνγίῃθ 

ΘΟΒα ὑΐοη8 οὗὨ οχἰϑύθιοθ ΟΥ̓ ὑδὸ 01) ἃγὸ ΟΥΘΥῪΜΠΘΓΟ ΒΡΟΌΚΘΩ οὗἁ ὈΥ δύ «{01}} ἃ 5 
γΟΪΆ ΔΎ δοίβθ, ΤΉΏΘΥ σουτοβρομα ὑπογοίοσο ἰὸ ὑπὺ Βοίῃρ οὗ ὑπὸ ἤθη ἃ8 
δΟΙ,, [0 γ71ὸ οαηποῦ οΟποοῖγο οὗ {10 ΒΑΥΠΟΥ οὐ οὗ 16 δρ ν᾿ ῦ ἃ5. Τηοαγηδΐίο. 
1η οὐδοῦ που ὑπὸ ἀπομδηρσοα ἀηὰ ἀπομαμρολῦίο “1᾽ οὗ πὸ γογά, {16 οι, 
ἸΠΟ] 65. ΟἸὔΠοΥ 6. φῬοὐοη αν οὐ ὑπὸ ἕμοὺ οὗ ἔπ Ιπολγηαίίοῃ, 06 ἀπίοῃ 
ὶθ ὑμὸ ΒΟ, 
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ΙΏΛΝΟΥ ΡΡ 

Ο ΠΡΕΓΟΒΥΤΕΡΟΚς ἐκλεκτῇ κυρία καὶ τοῖς τέκ- 

ΤΊ16 βύγαοίαγο οὗ {Π}0 Ἰοὐὕ 6. 15 51}}}}0 
ἃῃα παύαχα, [Ὁ οομϑὶϑίβ οὐὗἨ (1) ὑϊ0 
Βα] αἰα 0. (1----3); (2) {πὸ οοιβοὶ ἀηά 
γγαγπηρ (4--11); (3) Ἰο σομο 810} 
(12, 13. ὙΥ̓ΒΔΙΘΥΕΥ ΠΔΥ ὈῸ {}|0 
Ιηὐογργούα οι οὗ ὑἰιὸ ἱπμα νἀ} δά- 
ἀὐθθδ ἴῃ το. 5, 12, ὕπο τὶν ραγὺ οὗ 
ὑῃ0 Ἰοὐζον 15 Δα γθϑϑοὰ ἴο πιογὸ γοδά- 
ΟΥ̓Β ὕΠ81} Ο116 (Δ. 6 ἠκούσατε, περιπατῆτε, 
Ὁ. ὃ βλέπετε ἑαυτούς, ". 10 πρὸς ὑμῶς, 
ῦ, 12 ὑμῖν, πρὸς ὑμᾶς, ἡ χαρὰ ὑμῶν). 

1, 7λ6 ϑαἰμίαξογν {1--Ὁ3). 

1116 βαϊαὐα οι 5 ἀμηοά οι ὑΠ0 ἀϑὰλ] 
ὕγρο: ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ... 
«ὐὐχάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρός, 
καὶ παρὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ... 1λὺ 1}15 ουἱὐ- 
᾿ἴηο 18 ΠΟ ἀρ ΟΥ̓ Βιιοσοβδῖνο Δ} }Π]- 
ΟΔΟΪΟΠΒ ἃ5 ὑ}1.6 ΔΡΟΒΟΪΟ αν 0118. ὁ. 6806] 
ὙγΟγὰ  }10]} ῃ6 ΓΙΟΟΒ. 1 ΤΟ] Οὴ. (0 
πο οἰγοιμηβίαῃοοβ οἵ {πὺ οᾶβ80. [ἢ 
{Π||8 γχοβροοὺ ὑπὸ δ αὐ ο ΠΔΥ 0 
ΟΟΙΩΡαΓοα νυἱδ ὑμαῦ ἴῃ ὑμ6᾽ ΕρΙΊΒΌ1]ο ὕο 
ὕπ0 Ααἰαύϊῃ8, ΠΟΓΟ ἴῃ ΕΠΚῸ ΠΔΠΠΟΥ 
δὺ Ραὰ] οχρδηῃᾶϑ 1}18 πϑιι8] ΠΟγπλα]ἃ ἴῃ 
ΥἱΘνν Οὗ ὑπὸ ροοι] αν σομα οι οἵ ὑμ0 
ΟἸα ΓΟ] 1608. τ ΐο]ν ΠΟ 18 Δ] γοβδίηρ,. 

Ι. ὁπρεσβύτερος] ϑοῃίογ . 76 
οἷἰάφγ, 'ἴΠπι6 ἀϑβηϊίο ἔοτιη οὗ ἴμο {{{10 
ΤΏΔΥΪΒ ὑΠ0 ἩΣΙ ΟΥ 88. ΘΟ] οἰοὶν 1ἀοη- 
υἱθθα Ὀγ 10. [ἡ {118 ΘΟΠῃθχίοη {πο γ6 
δ 6 1016 ἀοιιῦ ἐμαὺ 10 ἀθβοῦ 68 
ποῦ δ9Ὸ Β[Π1}0}Ὺ Ὀαύ ΟἹ οἷα] μοβὶ(οη, 
ΤῊΘ νυ 6 Ὁ νγὰβ Τϑοορηδοὰ ὈΥ {80 
ῬΘΟΘΙΥΟΥ οὗὁὨ {Π6 ΕΡΊΒ01]9 ἃ5 “ῃ9 ΕἸ ον. 
ΤῊ {19 “ οάογ᾽ ἈΡΡΘΑΥΒ 0 ἢαγο 

᾿δα Βροοὶα] ΘΌΤΥΘΠΟΥ ἴῃ ἰμ0 Αδίαἰϊο 

ΟἸναγοῖοθ, ΜΠοτΘ 10 πὰ 86 οὗ ἃ 
Ραγ οι αν οἶδα. (ΠΡ 5. ἂρ. Εὔπβ0}. 
ἽΜν τ. δἰ; Ἰτορς ν. 33..3; 36, 2); 
γοῦ ποῦ νλουῦ ἃ τοοορλοὴ οὗὨ ὑῃ0 
ΑΡοβύ! 5. ἃ8. “{1|ὸ οἱάοΥβ᾽ ἴῃ ροϊηὺ οὗ 
ὑπο (Ια 8, ἰ. 4). 1 18. ΘΆΒΥ ὕο 800 
ψ γ δύ Φό κι νγοι]ὰ οἰοο8ὸ δῖοι ἃ {0}0, 
ψ}}10}}, ν1}110 10 ἀοβουῦθοα ΟΠ οΙ] μοϑὶ- 
ὑϊοη, υρροσίοα 4180 ἃ ἰὑΠΟΥἹῪ γ ] αὔΐο,, 
δια ῬοΥ Δ Ρ5. ονοι φοϊηθοά ἰο ᾿ηΐοῦ- 
ὁοῦχθ0 ΜΠ} ΟΠ γιϑὺ (τ Τ᾿ οὔ. ν. Δ ΕΓ 
{110 ΠΙΒίοΥΥ οὗ ὑΠὸ ννορὰ πρεσβύτερος 
500 1 ρ] ὐοοῦ, 2} ἐρρέαηϑ, μ0. 228 ἢ 

ἐκλέκτῇ κυρίᾳ] φοἰοφοίρ ἀογυΐπω Υ͂. 
Το γοπάουίηρ οὗ ὕΠ0 γβῆγαθο 15. Ὀοβοῦ 
ὈΥ {1ὸ σγοαϊοδὺ αἰΠἸοα 108, ΝῸ 1ῃ- 
[ογργοία οι απ θ"ὸ Δοςορ ρα ΔΒ 5ι018- 
[λούογν. 
ΤῸ αἰ] σα ΟΥ̓ ΒΟ Θι8. ὑυ ᾿ᾶγο θθοη 

ΓΟ] ἔγοι) ἃ ΥΟΥΙΥ͂ ΟΔΥΪΥ ὑΐ)0. ΤΟ αΪ8- 
ὑἰποὺ νίοννβ γα Τουμα Βαρροτγίύ, {πὰ 
{8 {1010 ἀοδουῦῖθοβ ἃ ῬοΥβοι), νὰ {πα 
1ῦ ἀοβου 085. ἃ Βοοίοὐν. 

Π}ὸ ἢγβῦ υἱοῦ 8. θαοη οὶ ἴῃ 
ΒΟΥΟΙᾺΙ ΑἸ γηὺ [Ὀγ)8. 1119 1μὐΐη 
[γαρῃιοιία οὗ πΠ0 Πψροίψροθθ8. οἱ 
ΟἸομμουῦ οὗ ΔΙοχαμάνία γοργοβοηῦ 0Π0 
Ἰούθου ἃ8 νυυϊύίοιι " ἴο ἃ ὁογίαϊμ 10 γ- 
Ἰοπίαῃ. (οορ. τε Ἰοῦ. ν. 13) ᾿υ]οοία ὈΥῪ 
πϑο᾽ (Δὦ αὐληπάδη) ΒΔΟΥ]ΟΝ μι 1Ὁ- 
Ἰοοίΐαμῃ. ποιημΐηθ) ; “ἰὖ ΒΒ  }ῆ08. ΠΟΥ- 

οὐορ᾿ (ὑμαὺ 18, 118 ΡΙΌΡΟΙ ΠΆΠΙΘ, 

Εἰοοία), ΟἸοπιοιῦ ἀἀ 45, “6110 οἰθούϊοη 
οὗ {86 ΠΟΙΥ Ομαγοῖ. 

ΟΕ οτβ ἀραίῃ (80 {1 [[α6] Ξ'γτίδη 

γουγβίου) μᾶγο τοσαῦθ Κυρία ἃ8 ἃ 

ῬΓΌΡΟΣ πᾶπιο (Ὅ0 ἴδιο οἱοοῦ Ἰζγγῖα ἢ). 
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κι εἣ ΄“- ’ . λ γοις αὐτῆς, οὖς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἔγω 
, ᾿ Ἁ ἣ “ ε, 49 ἴ Α 3 θ ἃ Ἁ 

μονος ἄλλα καὶ παντες οἱ ἔγνωκοτες τῆν αληῦειαν; “ὁια 

1 καὶ οὐκ ἐγώ δὲ νᾳ τὴ6 ἐῃ6 Βυγ.8]: οὐκ ἐγὼ δέ Ἀ. 

ΝΌΘΟΙ ἃ ὨΔΏΘ ͵ἰβ Τουπαὰ (860 ιὕοἸΚθ, 
444.); θαὺ 1 Κυρία ΟΥΟ 80 ϑοα ΠΟΙῸ 
ἴὸ ἰΒ ἴῃ {π0 ἱριμιοδῦ ἄθστοο ἀΠ]ΚΟΙΥ͂ 
ὑμαὺ Ξὺ Φο πη νου ὰ ἤᾶνὸ τυ θύθῃ ἐκ- 
λεκτῇ Κυρίᾳ, ἀπὰ ποὺ Κυρίᾳ τῇ ἐκλεκτῇ 
ΔΒ Ὁ. 13; 3 ΦΌΠΗ 1; Βομι. ΧΥΪ. 13. 

Τὸ Πδ8 αἰ80 Ὀθοη βιρροβοα ὑμπωὺ {110 
το σψογὰβ ἤου ἃ ΘΟ ΡΟ ὈΙΌΡΟΙ 
816 (΄ ἰο ΕἸθοία Κγτία,) ΤῊ ΪΒ ΥἹΟΥ͂ 
ΤΟΠΊΟΥ͂ΟΒ ὑμοὸ ΑἸ Ο]Υ οὗὐ ὑμο οοη- 
ϑυγαοσύΐοη ; Ὀαὺ {π60 σοι ηαἰΐοι 18. ἂἱ 
Ἰραβϑὺ ὙΟΥῪ Βίγδηρθ. 

Οαἱ ὑπὸ οὐποῦ Ὠαπα 1 15. ῃοὺ ΟΔἉΥ͂ ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΟ ὑπᾶὺ [ἢ Ἰούῦον ννὰβ δἀ ἀγοββθᾶ 
ἴο ἃ ὉΠηΔΙΘα ΡΟΥΒΟΙ, ἃ 81π016 ΟἾγ18- 
δι. “Ἰαᾶγ’ (“Τὸ δὴ οἰθοὺ Ἰδᾶγ,᾽ 850 
γυϊρ.); ὑπουρῖ {Π|8. 18 {806 πηοϑὺ 
πδύυγαὶ τϑηἀουίηρ οἵ {86 ὑοχὺ (ΘΟ. 
ι Ῥοῦ, 1, 1) 
ΑΙ] {ὑ᾿οθοὸ πούϊοηϑ ΟΥ̓ ἃ ῬΘΥΒΟΠΔΙ 

ΔαΥΟΒΒ. ΙΠΟΓΌΟΥΘΙ ΔΙῸ πηϑιρρογίοα 
ὈΥ 5110} Δ|]ΠΠΙ8108 ἴῃ ὑΠο Ἰοὐο. ἢΒ 
ταΐρῦ "ο οχροοίοα ὕο πιλυὶς Δπ ἱπάϊ- 
γιάπα!] το] αὐ 58]. 

Ἐϑοϊὶησ ὑμ 680 ΑἸ ΠΟ] 05 ΤΑΔῊΥ [ἸΌΤΩ 
086 ὑΐπιο οὗ Φογοπιο (9. οχχῆ, (χὶ.) 
δ τΏ αὐ “ρορμοδιίαγη) Ἀὰνθ ἕακοι {116 
1010, 6110 “ οἸοοῦ Ἰαάγ,᾽ ἐο Ὀ6 δρρ!]οὰ 
ἴο Βο1η6 ραγ ἰοῦ αν ΟἸγἰϑύϊδη βοοί θέν 
(βο ο]. ἂρ. Μαί. ἐκλεκτὴν Κυρίαν λέγει 
τὴν ἐν τινὶ τύπῳ ἐκκλησίαν ὡς τὴν τοῦ 
Κυρίου διδασκαλίαν ἀκριβῆ φυλάττου- 
σαν...), ΟΥ Θγοῃ ἴο ὑπὸ 0160 ΟἸΌΓΟΙ : 
“ἰο ΟΡ ΜὴῸ 8. ἃ οἰἰόοϑοῃ [μλᾶγ, ἃ 
Βιῖάο οὗ ΗΠΪπ ψ110 18 ὑπὸ μογὰ.᾽ Βαυΐ 
οὗἁἨ βυοἢ ἃ ὑ80 οὗ Κυρία 0 ΟΧΔΏΔΡΪΟ 15 
φαοίοα, 

Οπ ὑδθ ψοΪο 1ὺ ἰ8 Ὀοϑὺ ο γθοορ- 
εἶδ ὑπμαὺ ὑῃ6 ργο οι οἵ ὑπ 6 ΔάΥΟΒΒ 
8. Ἰη50}}}0 τιν ΟὟΤ Ῥγοβοηῦ Κπον- 
Ιοᾶροθ. 1ὖ 15. ποὺ ἀμ] ΚΟ] ὑμαὺ ἰὐ οοι- 
ἰδίῃ Β0π16 Δ] υϑίοῃ, ἱη 61} 1016 ἀμ ον 
[π0 οΥἱρίηδὶ οἰγοιπιδύμηοοθ, ὑο τ ΟΝ 
γ6 Βαγο Ἰοϑὺ ὑῃ9 Κου. Βυὺ {6 φ66- 
ΤᾺ] ὑθποὺν ΟὗὨ {0 ᾿οὐύου δυο [10 
ορ᾽πίοι ὑμαὺ ἰὖὺ ψὰβ βϑηὺ ἴο ἃ ΟΟ- 
ΤΥ δηα ποὺ ὑο ὁπ.6 ὈΘΙΊΘΥΘΥ, 

τοῖς τέκνοις αὐ.] παίΐ8 Θοἷιι8 Υ., ᾿6Υ 
ελιαγοη. ΤῊ Ργαϑο οἂἢ Ὀ6 ὑπ660- 
βὑοοα οἰὕμον Ἰἰὔογα]γ, τ ΤΊη). 1, 4; 
ΟΥ ΒΡρΪ ΓΙ ὑΆ}}Υ, 1 ΤΊμ), 1. 2; (18], ἱν. 258. 
Οομρ. ρου. ἰϊ. 22. Τ]ι6 οοηἰοχὺ 676 
δηὰ {Π6 τπὸθ οἵ {Π6 θυ ἰῃ Ὁ. 4, 13 
(οΟΙΡ. 3 9οιη 4) ἄγου ὑ}6 βρίὶγὶ- 
118] ΒΟΠΒΘ. 

οὺς ἐγὼ ἀγ.] τοδοηῖ, τιον Δ11|κ0 
Δη4 ΟΠ] άγθη, 7 ουθ. Τὺ βθθηὶϑ θοίίον 
ἴο ἕαϊκο {Π|8 ΘΟ ΡΥ ΘΠ Θηβῖνο 56 η86 ἢ Δη 
ἴο τοίου {1|ὸ γοϊαὐλνο ἰο (06 Ομ] θη 
ΟὨΪΥ. 

ΤῊΟ ΟἸὨΡΠ 8158. Μ}}10].) 18. αἰαὶ ὉΡοη 
ὕΠ0 ΔΡοΒί]6 8. [ὉΟ] ηρ’ (ἐγὼ ἀγ.) Ροϊηΐβ 
[0 8070 ὈΠΚΠΟΥ [Δοβ (ΟΟΠΙΡΔΥΘ. 3 
90 5), Βοίῃ {μ6 5ῃογίουῃ. ᾿οξίδυβ 
ἸΏΡΙΥ ὑπ οχἰβύθηοο οὗ ἀἰνίβἴοηϑ ἴῃ {90 
ΒοΟΙθῦ085 ὅο Μ᾽ Β͵Οἷ. ὑΠ6Ὺ πογο αἰγοοίοί : 
ἃ Πα δ ΦοΠη ὈΥΪΠΡ8 8. Δα ΠΟΥ ὧο 
ῬΟΔΡ Δραϊηδῦ ὑποβὸ ΠΠΌΠλ τ ]Ποπὶ ἐπ 
ῬΘΙΒΟῚ5 δ ΑΥΘβαθα ΤΔΥ ᾶγο βαΐ- 
ογοά, 

ἐν ἀληθείᾳ] ὧι ἐγ, ὑμαῦ 186. τ ἢ 
ἃ [ΘΙ Μοὶ ΤἸΡΆΌΠΥ ἄρβουνοα ὑῃῸ 
ὨΔΠΊΟ ; 860 ΨΦ011ὴ ΧΥΪΐ. 10 ποΐίο ; ΟἿ]. 
1. 6. 

καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος... αη( γιοὲ 7 αἴοηιο 
(σοἶμ8. Ν.), ἃ 81}ρ16 Ρούβοη, διέ αἶδο 
αἰΐ ἐμαξ δαθα δΟΊ6 ἐο ζηοιρ ἐδ ἐγμίῆ. 
1116 Ἰογθ 18 αἰγθοίοα ἰο ἃ οπαγδοίου, 
ὙΠοΥουθυ. 0 Οπαγδοίοθυ οχἰβίβ, {Π6 
Ἰογο οχἰβίβ. ΤῊΏ18 18 τη οἶδα ὈΥ {86 
σπογὰθ ψ ]οἷν [Ὁ]]ον. Τ]10 Ἰουθ ἔοϊὺ ὉΥ 
δὺ Φομη δπὰ ὈΥ͂ ὑπ080 ΟΠ ἢ6 46- 
ΒΟΥ ΪΌ 65 18 [610 ἐἴογ (ἢ ὑγα ἢ} 5. Βα 6, ...᾽ 
“ μόνος] [λ|κ6 χχίγ. 18; ΗΘ. ἱχ, 7. 
Οοπίγαδῦ 2 Τίτη, ἵν. 8 οὐ μόνον ἐμοί 
(1 Φοδα 1]. 2); νοι, 11}. 29. 

ἐγνωκότες] 1 ΦΟΒη ἵ, 3 ποθ, ΦΖοθη 
γ11,.32, Οὐπίγαθῦ 1 ΦοΒη ἰΐ, 21 οὐκ 
οἴδατε τὴν ἀλ. 

τὴν ἀλ.] ἐλ ἐγιί, νΥ Ἀ 1 ἢ 18 1ἀοη ἶ6 8] 
ὙΠῸ ΟἸΥΙΒΟΒ τηοϑβᾶρο (ΦΌΒη ἱ, 17) 
δα τὶ} ΟΠ γ 8.8 Ῥοσβοὴ (Το χὶν, 7). 
ΟΡ. 1 Φοδη ἱ, 6 ποΐθ. 

2. Το οομηοη Δοκηοπ] αρτηοηῦ 
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1 93 ἤ Α ’ 9 ς "“᾿ Α 9 ες σ΄ γ 

τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ᾽ ἡμών ἔσται 
3 3. σι γῇ ε ΄“- ἤ ᾽ν 3 

εἰς τὸν αἰῶνα' ξἔσται μεθ᾽ ἡμῶν χαρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ 

2 μένουσαν : ἐνοικοῦσαν Ἀ. 
θ.: ἀπὸ 60. δὲν 

οἵ ὑπο δίϑγμαὶ Τυαί ἴα 6 σογίαϊη 
Γυυηαε ίοῃ οὗ Ἰ0Υ6. 

διὰ τὴν ἀλ. Τῆιο ψογβ γοοα] ἐν ἀλ. 
ΤῸ Ταῦ ππαϊκοα ὑγαθ ἸΟΥὸ ῬΟΒΒΙ0]Θ. 
Τ]ἶα ΤΥ 18 ποὺ βδι4 ἰο δ] 46 “ἴῃ 
γοι᾽ οὐ “ἴῃ ὑπ θπι, θαύ “ἷπ υ8.᾽ ΤὴΘ 
ΔΡΟΒύ]6 δῦ οποθ Ἰἀοηὐ 65 Πἱπ]801} ν10}} 
{ηΠ0 νι οἷθ βοοιθίυ οἵ ὑΐὸ [ΑἸ {{], 
ΟΡ Ὁ. 5 ἵνα ἀγαπῶμεν. τ ΦΟΜῺ 1, 

4 (ἡμῶν). 
τὴν μένουσαν ἐν ἡ. ὅ866 τ Φοδη Εν ας 

ποθ; 
καὶ μεθ᾽ ἡ. ἔσται] αηάα τοἰἦ κι6 τί 

δηαἴζ δο. ΤΊΙΟ ροβί(ἴοη οἵ μεθ᾽ ἡ. 6Θηι- 
ὈΪΒδοθ {π6 φοοῦ ῦ ὈΥΙΥ]οροα οὗ 
ὑπο86 ἡ οπι δῦ «ὰπ ἰἀοη ἤθη. νὶὰ 
᾿ΠπΒ6 1 ΤΊ ο ομδηρο οὗ σοηδύγαπούϊοη 
ἴγομι ὑΠ|6 ραγυϊοῖρ!ο ἴο ὑμ6 ἤπῖῦθ νοῦ Ὁ 
(μένουσαν ... ἔσται) ΔΉΒΜΟΥΒ 0 ἃ ῬᾶτΒΘ 
ἀπτῖπρ ] οἷν ὕὸ ψυιῦθν οοπύθ ] 68 
π0 ἴᾳοῦ φῇ ϊο πὸ ΠΩ5 Δῇὶγηηοα, δηά 
{πῃ ΒΟ ΘΔ ΪΥ͂ συμ ἤτηΒ ὑΐ0 Γα]η688 οὗ 
115 ἢ ἴῃ Ἰύ. 
καὶ ἐσμέν, ἱ. 2 ποίο. 

μεθ᾽ ἡμῶν] «οὐδ τ᾿ ἀμ ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
ἷη τα ΤΟ ΤΎπ} ἰὑ56 1 Ἰὰ8 ὑμτοιο]ι 
ΟΠγδῦ ἃ ῬΟΥΒΟΙΔΙ ΡΟΘΥ. ΟΡ. 1 
ΨΦοδη ἷν. 1750... Τὰοὸ αἰοτοηῦ το 08 
οὔ πο Ῥαγμοϊοῦο ὕο ὈΟΙΙΘΥΟΥΒ ἅτ ἀ0- 
ΒΟΥ οα ἴῃ ΦΌύΠη χὶν. 16 ἔ ὈΥ μετά, 
παρά, ἐν. 

εἰς τὸν αἰῶνα] ἦθ0 Σ Δο]η 1], 17 
πούθ. 

4. ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν...] Τλογο δλωϊ 
ὅθ τοὐΐδ, τι5...... 15. ἀπίαιιθ ἴοι οὗ 
βαϊα αῦϊοη 866 118 ὑο πᾶνο Ὀθοη ἀοίθυ- 
τηϊποά ὈΥ {πὸ Ῥγοοοάϊηρ οἶδαβο (μεθ᾽ 
ἡμῶν ἔσται): "ἰδ 8 ὑχαῦῃ 51.841} ὃὉθ 
...7Χ.88, ὑπο γ6 804} 6 τι 118... ΤῊ 
τΐβ ῬΆΒΘΟΘ ἱπΐο ΒΒ γη06. [Ι͂ἢ ὑἐῃθ 
Ἐρίβι165 οὗ δύ Ραι] πη0 νοῦ 18 Θχργθϑβ- 
θα ἴπ {Π6 βαϊαίαἰίομ (6... τ ΤΉΘΒΒ. 1, 
1,) χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνῃ). ΠῚ, 2 
Ῥοῦον, πὰρ πληθυνθείη 16 δἀᾶάρα (1 
ῬοῦἿ, 1 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθ.). 

2 ἔσ. μεθ᾽ ἡμῶν (ὑμῶν τὴ 6): οπι. Α. 

Οὐ ραγο τ Φόμη 111.2. 

παρὰ 

μεθ᾽ ἡμῶν] 5. 2. ΤΟ τοίου β ΔΥΘ 
Ἰἀοηθ ἢοα νἱ] ὑπ τυ ϊύθυ. 

χάρ. ἔλ. εἰρ. 'ῬΠ1Ο 5αοσαβϑίοη ἦ »,ΎΔΩ6, 
ἸὨΊΘΙΟΥ͂, ῬΟ6Δ0Θ᾽ ὨΔΆΓΪ5. ὑπ᾿ ΟΥΔΟΥ ἴτομη 
86 ἤγϑῦ τηοὐύϊοη οἵ ἀοἄ ἰο {πὸ [8] 
δα δίαοιϊοη οἵ χὰ. “ΜΟΓΡΟΥ ᾽ ἀΘΠΠΘΒ 
ἃ8 1 ψογο ὑπὸ πιδηϊορίαὐΐίοη οὗὨ {116 
ἀἰνηθ “ρυλοθ᾽ δια ὈΥΘΡΆΓΟΣ [ῸΡ ἐμ0 
γοβίογανίοι οὗ ἐρϑιιθο ᾿ 0 ἸμἘΒ ἀἶβοῦ- 
ἀογοᾷ Ἰἰΐο. 

ΤῊΟ ἔϑιιο ΟΠ ΙΔ Οη ΟΟΟΤΒ ἴῃ 
βοϊαὐα φη8 ἦι τ ΠΤ η, 1. 3..; 2 ΤΊίηι. 1. 2. 
Χάρις καὶ εἰρήνη 15 ἴοαμά ἴῃ ΛΔΡοσ. ἱ, 4; 
ι οί. 1. 2; 2 ᾿ρί, 1. 2, δῃά ἴῃ 411 {10 
οὗδιον Ερ᾽βέ]οβ οἵ δῦ Ραμ]. [ἡ δὺ δπάθ 
2 ὕπο βαλιιζαθίοῃ 18 ἔλεος καὶ εἰρήνη καὶ 
ἀγάπη. 

χάρις ἔλεος...] ΤΟ ψογ χάρις ο0- 
ΟἴΓ8 Θβοννῃογο ἴῃ δ 90} ΟἾΪΥ ἴῃ 
Φομη 1. 14, τό, 17; Αρος. ἰ. 4; χχὶ, 
21; ἃ {86 ἈΡβθηοο οΟὗἉἨ {}|0ὸ οορῃδίο 
ΓΟΥ5. (χαρίζομαι, χάρισμα) [ὙῸΠ 1118 
ΥΓΩΡΒ 15. ΜΟΥΓΠΥ οὗ πούϊοο, Ελεος 
'β. ποῦ Τοπηα οἰβον ογ6 ἴἢ ἢ18. ΤΙ ΏΡΒ 
ΠΟΙ γοὺ ἐλεεῖν. 

Ιη γτοραγὰ ἰοὸ ὑπὸ αϊνίηο ϑούϊοῃ 
ἐστᾶρθ᾽ ροϊηΐβ ἴο {6 ΔΌΒοΟΙαὔο ἔγθθ- 
ἄομ οἵ (ἰοα Β Ιογϑ πὶ γοϊα οι ὕ0 ἸΔῈ} 
ΠΟΙ ΒΓ ΟΘΒΠΟΒΒ ὑο υυἱῃ 1ὖ ; ἃηα “ΠΟΥΟΥ͂ ᾿ [0 
1715 ὑΘ Π ἀθυΘ 5. ΤΟ ΥΔΝ ΤΔ 8. ὨΛΙΒΟΥΥ͂. 

εἰρήνη] Φοϊνη ΧΙΥ. 27; ΧΥΪ. 33; ΧΧ. 
19, 21, 26, 7Τ]ὸ ρολοθ ψ ΐο]λ 18. {86 
στ οὗ πο (ἀοὰ οὗ ροδοθ᾽ (1 1.6 8. υ. 
23; οι. χΥ. 33; χυΐ. 20; ΡἘ]], ν. 9; 
ΗΘ}. χὶϊ!. 20) ΔΗΒΘΥΒ (0 4}} {π0 (418- 
ΒΔΥΟΠἾΘ5 οἵ οΐηρ' ἴῃ τηδῇ 1ιἰπ]86] Ὁ, ἴῃ 
ἢἷ8 τοϊαὐΐοι ο εἷβ [6] ον -ἰιθη ἃπα (0 
Οοά, διὰ ἰῃ ογθαύϊοη ρΟΏΘΥΆ ἢ γ. Οὐπι- 
ῬΑΥΓΘ ΘΒΡΘΟΐ ΠΥ λοι. γ]1}. 6 ; Ερῃ, 1]. 
14 ΗΕ, 
παρά...παρά.. Τμο τοροὐϊϊοη οὗἉ 

ἐπ6 Ῥγοροβί ἰοῃ ἱπ δῖοι ἃ ἴογπὶ [8 
πηΐᾳαθ. [Ὁ βοῦνοθ (0 Ὀγῃρ ουὖὺ ἀ18- 
Οἰποῦν ὑπὸ ὑνοίοϊ ἃ Ῥϑυβομδὶ γοϊίϊοη 
ΟΥ̓ Ἰλ8η ἴο {π6 ΕΑύΠ ΘΓ δηὰ ἴο {110 βοη, 
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θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ νἱοῦ τοῦ 
’ 3 

πατρὸς, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπη. 
3 Υ͂ ε͵ὔ τ 3 ΄σ΄ ’ 

τ Ἔχαρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν. τέκνων σον περι- 
ων 9 9 ᾽ὔ Ἁ 9 Α ᾿ ’ ᾿ 

πατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθως ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ 

ΟΙΏ. παρά (5) δ", 
“πο: - αὐτοῦ τοῦ π. δὲ", 

ΕἸΒΟν ΠΟΤ ἴῃ ῬΑΥΆ]101] ΟΆ505. {ΠῸ Ὁγο- 
ῬΟΒιθοη. πδο( 15 ΔΙ ΝΥ 85 ἀπό : 6, ν.. ἸλΟη,. 
7} 1 Οογ, 1,3, ὅθ, ΟὐμρΡ. “2 Τίηι. 
ἱ, 18, 

θεοῦ πατρός] αοὐ ἰΐμ6 Κα ].6 7} 5 ΤΛΟΤῸ 
ΘΟΠΔΟΙΝΪΝΥ Οαοαἀ οὐ" ἤαίλιθγ") (θ. π. 
ἡμῶν), 6. . ἴδοι, 1.7; 1 ΟΥὐΥ, ἱ. 3 ὅτ, 
Οορ.α ΤΊιη, 1. 2; 2 ΤΊηλ. 1. 2; ΤΊ, 1, 
4; Ἐρ!ι υἱ. 23; ΟὉ]. “1. 17. Βροοία)ὶ 
ΒύγΟΒ8 18. Ἰαϊὰ ἀγὸ ὑΠ0 τογοϊαὐΐου οὗ 
Αοὰἂ 1η {115 Δ βο]αὖο ΟΠγδούου, (ΟΡ. 
φ. 9. 

Ἶ. Χρ. τοῦ υἱοῦ τοῦ π.7] ΤΊο ῬὮγΑΔΟ 
ἷΒ ἀπίαθο, [1ὺ ΒΟΟΙΒ 0 μᾶΥΘ ὈΘΟῺ 
Θἤοβθ ὑο οὐμμοοὺ {δὸ Τονοϊ οι οὗ 
{6 ΕἉΛΠΟΥ ἃ8 (ἀΟΠΏΙΓΟΙΥ͂ ἃΒ ῬΟΒΒΙΌ]Ὸ 
να {6 βοη. Οὐ}. 1 «0.} 1]. 22 ἔν; 
δΔηὰ 1 ΦΟΠ 1. 3; Οὐ]. 1. 13.ὕ 

ἐν ἀλ, καὶ ἀγ.} "7}οὸ ὑμιγοοίο]α αἰνίηο 
σαὶ τὺ 15 γϑδ! βοα ρον ΘΟ Ὁ δυΐἢ ἴῃ γοραγὰ 
ἴο ὑπουρθιῦ πὰ 1ῃ χοσαγὰ ἴο δοίη, 
ΤΡ ἀηα ἔγνο ἀθβοῦθο Δη 1 0]]66- 
[8] ΠΔΥΙΏΟΠΥ͂ μα ἃ ΠΟΥ ΠΔΥΠΊΟΩΥ : 
ἃπα ἐμ ὕνγο ΘΟΥΥΘΒρομα τι οΔ0 ἢ 
ΟΥΠΟΥ δοουγάϊηρ ἰυ ἐῃοὶν βυβ]θοί- 
τηλύϊου. [μογὸ 15 ὑγα } 1. Ὠα ΔΟΙΪΟΝ ; 
δὰ γα! 18 Ἰογο 1 χοραγαὰ ἰο 0 
ογάοιυ οἱ ὑ]ηρ5, 

ΤῊΘ ΘΟ Σύ] ἢ 18 ποὺ Τουπα οἾβο- 
ΤΙ ΟΓΟ,. 

2. Οὐμηϑοῖ «πὰ ἐισαγηΐηρ (4---ττ). 

ΤῊ γ͵80 οὗ ἴα͵δο ὑοδοοΥϑ, ὙΠῸ ΒΘΘΙῚ 
10 δνο αἰοοϊοα βαρουΐου πον)οᾶρο 
(0. 9 προάγων), Ὁπὰ πορ]οοῦθα ἸλΟγᾺ] 
ἀυϊἑο8. (οὐ. 1 Φοδη 1]. 4), Ἰοδ 5 δύ 
ΦΌΒὰ ὕο ΘΠ 5180 ὑΠ0 ἀν οὗἨ δοίϊνο 
Ιονθ, στ] οἷ 18 ὑἢ6 βιιπὶ οὗὨἨ ὑπ6 αἰνίηο 
σοι ἀτηθηΐβ (4---2); δδα (ἤθη ἴοὸ 
Ἰηδῖϑι ἀροὰ ὑπ ΠΘΟΟΑΒΙΥ οὗ συλγαϊηρ 
Ἰηγϊοϊαῦθ “ἴθ ἐοδοιίησ οὗ Ομ γῖϑὺ, [ἢ9 

Ἰησοῦ ΑΒ νρ {μ6: -Ἐ κυρίου Ἶ. σ΄ δὲ 1η6 5γ1.}]. 
4 ἐλάβομεν : ἔλαβον δ. 

τοῦ 
παρά: ἀπό Α. 

᾿ἰβύοτιο ΟΝ πΠ 16. ΘΟ σού {ΠῸ γὙο- 
γοϊαὐίοῃ οὗ “πὸ αὐ οΥ πα {Π60 οι. 

4---5-. Ῥαβὺ ΓΙ ΟΠ] ΟΒΒ 15 τἸη866 {}}6 
[υπα θύοι [Ὁ ὑϊο ἀρουβι]οἾΒ σοι50} 
(υ. 4. 116 δῃ]οῖμα Ὀγβούϊοαι ἰοόγο Ρὸ- 
ὀλα80. ἀοΟΟΐγοΥΒ νὸ ἈγΊΒθῃ. Μ}10 ὈΥ͂ 
ἀοηγίης ὕμχο οοιμῖρ οὗ Φοθιβ Ομ Υδὺ 
ἴῃ 08} ἀορτῖγο ΘΆΥΘΪΥ 1 Ὁ οὗ 105 
ΟσἼΝΏΟ ΒΙΡΏΪΠ Δ Π00 (5--- 7). 

4. ἐχάρην. . ὅτι εὕρηκα] 77 γα͵οϊ οι 
οὐὐλαὶ 1 μκανο Ζοιι.... ἼΠΘ. 10. 18 
γοϊογγοά ο ἐῦβ 1101} πηοιηθηῦ : {0 
σου ἃ οὗἉἨ 10 501}}} συμ] ΟΞ. 

ΠΟΥ ὑὸ φργοοοάοιοο οἴγοῃ 0 {0 
ΘΧΡυθδβίοη οὐ }0Υ σορανο δύ ΡΒ 
{8} ἘΒΟΊ ΠΡῸΣ 1 ΤΉΟΘΒΒ. 1,2 ; 2 ΤΊΙΟΒΒ. 
᾿. 32:ῦ Σ ΟὐΥ. 1. 4; οι, 1, ὃ; Ὁ}, 1. 
2ἴ., Ἐρδ.1. τ6; Οὐ]. 1..3; ἢ] ΘΙ, 4. 

εὕρηκα] Οὐ}}.. 3 {011 3; πὰ ΦοΠη 
Ἰ. 44. ᾿υΐο. 

ἐκ τῶν τ. σ.Ἶ Υ. αο Μἐ 5 {μἶ8. ΘΟΉΙΘ 
0 ἐν εἰ άγόη. ΕὟΥ ἐκ 880 7 0}}η ΧΥ]. 
17. 
ΤΟ ψΟΥΔΒ ἈΡΡΟΆΣ ἴο γόον ἰο ἃη 

ΟΧΡΟΥΪΘΠΟΟ οὗἉ {Π|0 ΓΙΟΥ͂ ἴῺ ΒΟ ΟΥΠΟΡ 
Ῥίδοο ὑπὰῃ ὑμαῦ ὕο Μ]ολι ὑμ9 “Ἰμδᾶγ᾽ 
Ῥοϊοηροά. 

περιπ. ἐν ἀλ. καθώς... εραἰκίηρ ΤῊ 
ἐγ, θη) ὦ8... 76 ΡὈΉΓΆ86 (περιπ. 
ἐν ἀλ. 3 ΟΠ 3) 18. ποῦ ᾿ἀΘμ 0} ψ1| 
τοαϊμῖηρ τὴ ἐδ6 ἐγ, (περιπ. ἐν τῇ 
ἀλ. 3 Φοδη 4). Οὐιηρ. 0.1 χυ]ὶ. 17, 
19. [Ὁ ἀοβοῦῖθοθ {00 σοπογαὶ οἰνὰ- 
ταοῖου οὗ ὕπο 10 ἃ5Β. οὐπαποϊοαἃ “ἴῃ 
ὑγαῦ ἢ, ΥΘΔΙΥ δὰ ἰὴ ὙοΥῪ ἀθρὰ ἰὴ ἃ 
οογῥαΐη [50 , ΘΥΘὴ ἰοῦ 0 6 60})- 
πη ἀπγοηὐ οὗἁὨἨ ασα. 

ἐντ. ἐλάβ.] Φοῃ χ. 18; Αοὐβ χυϊ!. 
15; ΟὉ]. ἱν, 1ο. 

παρὰ τοῦ π.Ἶ ὕζγογυ ἐδ6 Ταΐθον" ἴὰ 
10 Ῥουβοι οὗ ΟἸγῖϑῦ. ΤῊΘ Ῥγοροβί οι 
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“ ᾽ ᾿ “ ΄“ ; ᾽ 9 Α 

τοῦ πατρὸς. ὅκαὶ νῦν ἐρωτὼ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν 
᾿ νι ἃ » ᾿ “ ε 

γράφων σοι καινὴν ἄλλα ἣν εἴχαμεν ἀπ᾽’ ἀρχῆς, ἵνα 
΄“΄ ’ 

ἀγαπώμεν ἀλλήλους. 
ὯΝ ᾿ 4 , ᾿ 3 “ ε" ς« » μ“ περιπατώμεν κατα τὰς ἐντολας αὐτοῦ" αὕτη ἡ ἐντολὴ 

6 . Ψ{ ᾽ Ἷ ιν ἢ «“ 
και ἀανἤτῆ ἐστιν ἢ αγαπῆή, ινὰ 

τοῦ π.: ΟἿ, του Β. 

ΒΥΓ.Ὦ]: ἐς ἡ ἐντ, σὺδ γηο {160, 

(5. 3) πλοῦ ϊα ὑἰὸ ἀϊγοοίηθϑβ οὐὗἨ {86 
αἰνίμο ἰη) απούίοῃ : ΑΡοο. 1]. 27. 

ς. καὶ νῦν] αγιαἶ ποῖῦ, ἸοοΪηρ ὈΔΟΪΚ 
ΡΟΝ {αὖ ἔΟΥΠΊΟΥ ΤΟ Θ]1πρ᾽ (». 4) οὗ 70γ.... 
ΤΊ ΟΥ8. ΤΔῪ ΠΔΑΥΪ ΑἸ ΡΙΥ ἃ Ἰυρσὶοαὶ 
ΘΟΠΠΟΧΊΟΝ 1 Φό} 1]. 28. 

ἐρωτῶ] 7} ργαμ ἰδορ, ἴὰ {ΠῸ ϑχοῦ- 
Οοἶδο οὗἉ {110 [11] ᾿υϊν]ορὸ οὐἁὨ ΟἸ εἰ ϑυδῃ 
[Ο]]Ο τ Ά}}1Ρ. Οὐμηρ. 1 401} γ. 16, πούθ. 
ΤῊ6 γοχιοαὺ ἰ5. αἰ ΓΟΟΟΥ Ῥουβομὰ! ἀπά 
ῃοῦ ἃ σϑπογαὶ οχμιογαὐϊοῃ (παρακαλῶ). 
Τὺ 15 τορῃαγ κα ]6 ὑπαῦ {Π|Ὸ0 του ἀ8 παρα- 
καλεῖν, παράκλησις, (ὁ ποὺ ΟσΟῸΓ ἴῃ {Π0 
τυ ηρ8. οὗ δύ 20}, ΤΟ ΒἰμρΌΪΩΥ 
Δάγοβυ. (σέ) ΘΟ. ἄρα ἴῃ Φ. 13. 
Ιῃ {80 Πιὐογ πο ἰύθ γουβο8. ὑμ0 Ρ]ΌΧᾺ] 
8. πιϑοα, 

οὐχ ὡς ἐντ....Ἶ ποί αϑ τογὶἐζησ α ἨθΊΟ 
σοηιυπιαπαζημπθηΐ... ΟὐἸΆΡ. 1 Φολι 1]. 7. 

εἴχαμεν)] 106 μαά. Οὐοπίγαβῦ 1 Ψ 0 ἢ η 
Ἷ. ) γὲ μαά. Ἰπιτουρ]ιουῦ {Π|0 ἀροβύ]ο 
Ἰάθῃϑῆο5 ἢ 80} τυ ἢ (Π086. ἰο ΠΟ] 
0 18. συ θηρ, ΟΠ γ δύ. νυν} ΟΠ γἰ8- 
ἰδ η8. 

ἵνα ἀγαπώμεν... ἐμαΐ τ06 ἰονθ... ΤΠ 
ΜΟΥΒ. 5661 0 ἀσρθῃὰ ἀροὴ 7 »γαν 
ἐδ66 (Φο ΧΥΪ;. 15), 6116 ἰπ ουνθηΐϊηρ 
Οἶδιδθ θοίηρ Ραγοη μοῦσα]. ΤῊ ἃρο- 
Βύ10 ᾿πο μά οϑ 1186] 1ἢ ὑΠο ομ]οοί οὗ 
᾿ἷἶβ ὈΡΆΥΟΥ (ἐλαΐ τσ6, ποὺ ἐδαΐ ψο). Τὸ 
8 ῬΟΒΒΙΌ]0 ὑμαὺ {Π|0 ἔογτα ἴῃ ψΐοι {ΠῸ0 
τϑαυθσδβὺ 18. ἰππ8 Βῃαρθα 18 ὁοοαβίοποά 
ὈΥ {0 ΤΟΥ 00. ἰὼ “ἴ0 οοιμιμαπὰ 
ψΒοἢ πὸ Βαᾶ;᾽ 
ἐρωτῶ σε.. «ἵνα... ]Ρ γον λθ6.. ἐλαί... 

ΤῈ6 ἱπῆηϊγο δα ἃ ἤπα] ραγύΐοϊο ἅΓῸ 
Ῥούδ υϑοὰ ὈΥ Κὺ Φοδη δἵζου ἐρωτᾷν : 
(1) ἑηῆη. Φοβη ν. 40 || {πι|θ ν. 3 ; υὙ]11. 
37; Αοἰβ 11, 3; Σ. 48; χυΐ. 30; χυ]]ῇ. 
20; ΧΧΙΝ, 18: 1 Τ}. γ. 12. (2) ἵνα 

5. γράφων σοι καινήν 15 {Π6: καινὴν γρ. σοι δ Α γᾷ Τη0. 
ἀλλά: - ἐντολήν δὲ (- απ οἰ σομινανηιθηὶ ΒγΥ.Ἀ}). 
δὲ" (ΟΥ {116 οἰ βδίοι οὗ ἃ 11η0 οὗἩ {Π0 Διο μθίγ ρα ἴῃ σοργἹηρ). 

ἡ ἐντ. : -ἰ αὐτοῦ ὃδ, 

6 αὐτοῦ: - “ἵνα καθώς" 
ἡ ἐντ. ἐ. Α1} (ν6) 

Ψοἢη ἰγ. 47; χίχ. 31, 38 ΜΚ, νυἱῖ, 26; 
1μικὸ νυἱ!. 326 (ν]]. 3; ΧΙ. 37 ὅπως); ΧΥΪ. 
27 (Λοίβ χχὶ!, 20 ὅπως). 

6. Τιιο ὑνο ὑπουρ]β οὗ " οοιητηδῃά- 
τηθηὐ᾽ Δη ἃ “Ἰογο᾽ ἃτὸ ὑαϊκοη ἊΡ ἴὰ ὑιὸ 
᾿ηγοῦθ6. ΟΥ̓ΔΟΥ: ὁ {}}15. 18. ἰονο, “ὑπ 18 18 
{10 οὀπιπιαπάπιοιί., Πι ὀγοιθίηρ {1160} 
δὲ ΦΌ0 ἢ ΔΡΡΟΔΥΆ ὕ0 γΟΆΒΟῺ 1 ἃ ΟἸΓΟΪΟ, 
“μονα, ᾿ 0 ΒΆγ8, “18 ὑπὸ οἴοχῦ ὑο νὰ 
Δοσογάίπρ ἰὼ {86 αἰνίθο ὁομιμαιά- 
ποι δ᾽ ; δῃὶ ἀραΐῃ, ὁ ἼἼὸ ἀϊνλιο Θ0Π)- 
τὴ ηγοιῦ 15 ὑὸ οἴογῦ ὅο ψα}κ ἰὴ 
Ἰονο" Τ]ιὸ ΚΟΥ͂ ὕο ὑ[}58. ΑἸ ΠΠΟαΪὑγ 1108 
ἴπ ὑπὸ ἀΙογοηοο θούνγοοι “ ΘΟπμδηα- 
Ἰηοηΐβ᾽ ἃ “ οΟ Δ Πἀηοηὐ ἡ ΙμογῸ 
ΒΟΛΪΟα. (0 'ΥΟΆΠ 86. πὶ οὗλα!!! ΟΥΘΥΥ͂ 
Βοραγαῦθ οχργοββίο οὗ {10 Ψ1}} οὗ 
αοά, 1|ὸ ΒΥ ΟΧΡΓΟΒβῖοι οὗ {0 
ΜΨ}1 οὗ (ἀοα 15. ὑὉμαῦ πο βου ἃ ννα κ 
ἷπ ἰονθ, {1|Ὸ βρ01Ὁ ΟΥἨ βοὴ (1 “οὶ 
111, 1). 

καὶ αὕτη ἐ, ἡ ἀγ.)] “πᾳ ἰλῖδ ἐ5 ἰογο... 
ΤῊο ἀοπουρυϊοη. οὗἨ ἰονὸ 18 5} 
Ἰοϊμοά ὅο ὑμο τοαποδὺ ὑο ὙΌΆ}180 Ἰῦ : 
ι Φοδη γ..4, 11. “Ἰμογο ἰδ Ἰοΐς οοπὶ- 
θούοὶΥ υπἀοδιοά. Τονο ἴο (Ἰοὰ ἃμά 
Ἰονὸ ἴω δ ἃτῸ ποῦ ΠηΔΙΪΥ ἀἰβὑ]- 
συ θηθα. Οὐρ. 1 90} 1]. 16; 1ν. 
1ο, 16---1δ, 

αὕτη.. ἵνα... ὅ6ο 1 408 ν΄ 3, ποίο. 
περιπ. κατὰ τὰς ἐ, αὐ.}] τραΐϊίς ἀρουγά- 

ἐηῷ ἰο... Οορᾶγο ΜΚ. ΥἹῖ, αὶ περιπ. 
κατὰ τὴν παράδοσιν...; 2 ΟΟΥ. Χ. 2; 
Ἰλοπι, Ὑἱ1]. 4 κατὰ σάρκα (πνεῦμα) περιπ.; 
Ομ. χὶν. 15 κατὰ ἀγάπην περιπ.; 1 
Οον. ΠΙ, 3 κατὰ ἄνθρωπον περιπ. ἘΒ5Θ- 
ΨΠοΥο ὑπ6 σομδίγπούοη 15 περιπ. ἐν (1 
Φόομη 1. 6, ποίο). ΤῸ ὕνγο Θομϑύγιο- 
ἀἰοηβ βίαπα 546 ΟΥ̓ 5110 2 ΟΟΥ, χ, 2, 

αὕτη ἡ ἐντ. ἐ...} ἐ}ιὲ8 8 ἐδ 6 σοηυπιαηά- 
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ϑ 3 ’ σι : ΩΝ 

ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπα- 
“ η Π ᾿ ἤ  ς.“σ- ᾽ Α ξ ε 

τῆτε. ἴδὃτι πολλοὶ πλανοι ἐξῆλθαν εἰς τὸν κόσμον, οἱ 

μὴ ὁμολογοῦντες ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί" 
ε ’ 3 

οὑτὸς ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. ὃ βλέπετε 

καθώς.. ἵνα ἐν αὐτῇ... Β Βυτ. Ὁ]: ἵνα καθώς... ἵνα ἐν αὐτῇ... Α: ἵνα καθώς... ἐν αὐτῇ 
(γρ) (πι6) ({16). 

ὁ ἀντίχρ. : ΟΥ. ὁ ἦν, 

γηοηΐ σἸΟἢ μΑΥΠΟΥΒ. ἋΡ ἴῃ οὁπ6 0 
ΠΙΔΠΥ͂ ΟΟΙΠΠΙΔΠΑΙΘηΐβ, (ΟΠ ΑΙΘ 1 
0 ἢ 111. 22,23. ΤΟ οἤδηρο οὗ ΟΥ̓ΔῸΣ 
ἴτοπὶ ὑπ0 ἢτβὺ οἴδιιβο 15. βιρηιβοληῦ 
(αὕτη ἐστ. ἡ ἀγ., αὕτη ἡ ἐντ. ἐ.). 

ἠκούσατε...περιπατῆτε...] ψὸ δοαγά 
εὐ ἀραῖς... ΤῬΏΟ βοσοηα ῬΟΥΒΟῊ 15 γο- 
αυϊγοά Ὀγ 6 ἀοβηϊῦθ ΓΟΐρυθῃοθ ἴο {Π6 
ἢγθὺ ὑοδοιδηρ οὗ ὕπο ΟἸαγοῖ : 1 Φ0}}} 
᾿ΐ. γ, πούθ. 

ἵνα ἐν αὐτῇ περιπ.] ἐδπαὶ γο τοαῖξ ἵπ 
ἐϊ, ὑπαὺ 18. ἐγε ἴον δα, ΜΥΏΪΟΝ 15. 0Π6 τηλίῃ 
ΒᾺ δ] οὐ οὗ ὑΠῸ βοηῃΐοποο (οοπρΡ. Ερῇ. 
γ. 2). Νὼ δθαπαίο 561η80 18. ρα ἰηοα ἈὈΥ͂ 
ΒΌΡΡΙΥΗρ ὧν ἰδ6 σοπιηιαπαπιθηί (ἴπ 
60 Υ͂., 56. πιαηααίο). ΤΊ οοιμρίοϑίο 
ἰΔοιοϊοαύϊοη οὗ πο 16 οὐ Ἰονὸ τι 
ὑη0 ΦἸΒΙποηῦ οἵἩ 411} ὑΐπὸ οοτηιηδηα- 
τηρπίβ οἵ (ὐοα 15 ομαγαοίογβυϊο οὗ δ 
ΦοΠη :1 Φ0}η γΥ. 2, 3. 

γ, Τη|ο Ρ6Π] ἡ 16 ἃΥ18085. [ΓῸΠ] 
ἔα]5ο ἰοιοΠοΥ5. πόνο δῦ Φο. ἴο 80} 
ὈΟΙΙΟΛΟΥΒ ὕο ὕΠ6 δοῦϊγο ΘΧΘΙΟΪΒ6 Οὗ ἸΟγὸ 
Ομ ψὶ {1|ὸ οὔΠμοΥ. ΠΟΥ 80 γα] βοά 
ἷβ. ἃ Βαίορτπαγα ἀραϊηϑὺ οὐσόσ, ΟἹ {10 
οὐποῦ μδηα ὑ}ὸ ἔἈΠ]ΠυγῸ ὕο ΤΟΔ 86. {110 
Του ὑπο ΒΔ 1ῃ ὑῃ 0 Ῥγοϑοηύ 
ΠΏΡΟΥΗ ὑμ6 ἰοὸ οὗ Τηδὴ [Ὁ Ιηϑῃ, 
ΤΠ ΠΟΥΟ 5. ἃ Ῥαβθαρο ἤογὸ ἴσοι “Ἰονθ᾽ [0 
ἐ{γαθ᾽ (Ὁ. 3 ἐν ἀλ. καὶ ἀγ.). 

πλάνοι] ϑθιἰμοίογ8 Υ'., αἰθορὲ 67. 
ΟΡ. 1 Ψο0]η 11. 26 οἱ πλανῶντες, 
1 ΤΊμι. ἱν. 1 πνεύμασι πλάνοις. 2 ΟΟΥ, 
γί. 8 ὡς πλάνοι; Μαίί. χχγ]]. 63. 

,»“ ἐξῆλθαν] τοὐηὲ οἱ. Τ]ιο ὕθηβθ (1 
᾿ς ΦΌ8Ὲ ἰΪ, 19) ΔΡΡΘΑΥΒ ἰο τλυῖς ἃ Ῥαγὶϊ- 

ΟὟΪΑΥ οΥβἷΒ. ΤΊΘΥ τοϑηξΐ οἱέ ἔγῸπ {Π6 
Ῥοβοπὶ οὗ {86 Ογιβ ΐδῃ βοοίθίυ ἴο 18] 
{061} τ ΟΥΚ. 

πολλοί...οἱ μὴ ὁμολ.} Τὴθ γραγίϊοὶ- 
Οἷα! οἰαῦβο ἄοϑθ ποῖ ΟἿΪ δβδβουὺ ἃ 

περιπατῆτε : περιπατήσητε ὃδ, " ἐξῆλθαν: εἰσῆλθον 5". 

(οβηϊξο μοῦ δΒ ὅο {Π|080 ἀΟΘΟΙΥΟΥΗ͂ (οὐχ 
ὁμολογοῦντες), αὐ ἸηΔΚ8 {Π|ὸ ΟΠΔΥΔΟΥΘΙ 
οὗ {{|᾿ὸ οἶδ5θ (οοπρ. 1 «011 ἱν, 3): 
ἐφ ο ὑπου ὑμπαὺ σου 055 ποί.᾽ ὅ66 ΜΙ. 
ΧΡ, 41 ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι. 

οἱ μὴ ὁμ.] ἐλον τοῦ δΟΉ 7288 τοί... 
ΤῊο ἔγβ]κ ιν Οροη ΘΟ ΟβΒΙοη οὗ [ἢ 0 
ὑγαΐῃ 15 τοαιγοά, Νοῦ ἴθ π]8Κ6 60η- 
ΓΟΒΒ1 0, οὐ ἡ] θη ὑ}}5. ἀ008. ποὺ ὑα]κ6 
ὑΠῸ ἔογηῃ οὗ ἀθηΐα], ΡΟσΟ, ΟΝ ρΥΔΟ ΟΠ 
Ἰἀθη 941 τ10}} 1. Οὐμρ. Φομα 1, 20 ; 
Ι 408} ἵν. 2, 3. 

Ἶ. Χρ. ἐρχ. ἐν σ.] «70.66.5 Οἢγ δέ σορη- 
ἤη ἴῃ οοῦ. πὸ ὑπιουῦρ!ῦ ΘΟ ΓῸΒ 
ὌΡΟη ὑπὸ τγοθοηῦ θου[οούοη οὗ {ΠῸ 
Πογαὰβ Μαπποοα ν]ιῖο ἐ8. 0}}}, ἃ πα 18 
ο 6 τρληΠ!οδίοα, δα ποῦ ἀροὰ {Π6 
Ῥαβὺ δού οὗἨ {Π15. ΘΟ Πρ. 1 Φ0]1η ἸΥ, 2 
(ἐληλυθότα) : 1 Φοἢ γν. 6 (ὁ ἐλθών). 
ΟομΡ. “0. χὶν. 3, ποίθ; 1, 9 ἦν--- 
ἐρχόμενον. ΔΛΡΟΟ. χΧΧΙ, 20, ΟΥ ἡ 
ὀργὴ ἡ ἐρχ. τ ΤΊΘΗΝ, 1, τὸ ; Ο]. ἢ, 6. 

οὗτός ἐστιν...} ἐδιὲ5 ἴδ... ΤῊ ΘΌΠΘΥΔΙ 
ἀοβογιρύϊοῃ 15 14 ιν ἀπο, Η 6 ἐμῇ 
οΟἴἴουβ ὑΠ8 Θμλγδούου 15. ὑπ ἀΟοΟΘΙγΘΥ--- 
ὑπο ὑγρίοα! ἀθοοίγον---ἃ πα {ῃ6. δηύ]- 
οἰγϑύ, όο πϊρηῦ ΡΟ Δ} 5. ἸΟΟΪ [ῸΡ 
οὗμου ΠΔΥΚΒ: ὑΐθῖθ ἃ΄Ὸ ἊοΟΙίβίγο. 
Ομ. 9.9: 1 {Το[ιὴ 1ϊ, 22: ν. 6, 20. 

ὁ ἀντίχρ.) ἔδνο απέϊολγἱϑί, οὗ ὙΒΟΙΩ 
{80 ΓΔ ΔΟΥΒ ΠΔα ΔΙΥΘΔΟΥ Ὠρατὰ, 1 ΦΌΠ ἢ 
ἰλ. 18, πούθ. 

ΤῊο Ἰάθα οὗ ῃο “ ἀΘΟΟΙΥΘΥ 18 ΤΙ ΗΪΥ͂ 
γοὶαῦννο ὕο 6 : ὑμδὺ οὗ “δη  οῃ γ᾿ 
ἰο ὑ᾿9 ΤΠμογά, 

8,9ς. ΤῈΘ δοίϊοη οὗ [180 ὑθδο  γᾺ 
ἸΠΡΟΒΘΒ ὌΡΟΠ ὈΘΙΙονοΥΒ ἢ ἀυςγ οἵ 
Β0᾽ οχϑιηϊηδίίοη, ΤῊΘ ἀΔΠΡΌΥ ψΠΙΟἢ 
ΠΟΥ͂ ΘΙ ΟΑΥ͂ 185 1ηύθυ 8] 88 γ00]] 88 ὁΧ- 
ἰογπδὶ, ΤΉΘΥΘ πιυβύ Ὀ6 ἃ ΘΟ] τγαίοα 
τ ἷπ; Δηα (8 ὩΘΟΘΒΒΙΓΥ 18 ΒΏΘντα 0 
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ε μ ε͵ ἘΣ ’ Ὧδ»9 Ν 3 Α . 

ἑαντους, ἵνα μὴ ἀπολέσητε ἃ ἠργασάμεθα, ἀλλὰ μισθὸν 

πλήρη ἀπολάβητε. “σ᾿ ἤὔ . Ἁ ᾽ 3 

πᾶς ὁ προάγων καὶ μή μένων ἐν 
“σι σι ΄σ- ΄σι λῚ 9 ᾽ ε Γ 9 ΄-- 

τῇ διδαχῇ τοῦ χριστοῦ θεὸν ΟυλΕ; ἐχέι δ. ὑπ μενῶν, ἐν τὴ 
“" ξ ε ᾿ 3 διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. "9 εἴ 

8 ἀπολέσητε.. ἃ ἠργασάμεθα.. ἀπολάβητε Β ὑπ (Εγτ.}}}: ἀπολέσητε... ἃ εἰργάσασθε 
.οὐπολάβητε (δὴ) Α τῷ τὴ (βγγ.}}: ἀπολέσαμεν...ἃ εἰργασάμεθα ... ἀπολάβωμεν 5". 
ἀπόλησθε ὧδ". 0 προάγων δ ΑΒ νῷ τὴθ [}6 : παραβαίνων 5". μένων: -Ὁ " καὶ 
μή᾽ δὲ (45 {π0 σοργιίβὺ Ἰοοκθᾶ Ῥϑοῖς ὑπγθα 11Π65 ἴῃ {Π6 Δγομοίυρο ἐο προάγων). 
διδαχῇ : -Ὁ τοῦ χριστοῦ 5" Τη6. 
π. Ἀ γᾳ. 

"6 Π]ΟΓῸ ἀτροηῦ ὈΥ ὕπο δομβιἀογαύίοῃ 
ὑπαὺ τη αῦ ΒΟΟΠῚΒ Δηα οἰαἰ 5 ὑ0 0 ΡῥΓῸ- 
ΒΤΟΗ͂Β ΠΊΔΥ Ὁ6 [αὐ] ΟΥ̓ΤΟΥ, 

8, βλέπετε ἑαυτ.] ΚλΊαρί6 φοβηλοέ ἐρ- 
808 Ύ.., ἰοοῖ ἰο ψοιιγϑοῖθθα ἰδαΐ... ΜδΥΚ 
ΧΙ, 9:1 ΟΟΥ, χυὶΐ. 10. 

ἵνα μὴ ἀπολ....] η6 ρογααξέ Υ... ἐλαΐ 
η6 ῃιαῃ Ἠοΐ ἴοδο (οὐ αἀθδίγου) τοὐαΐ 100 
ργοισλΐ, ὑπ Ἰηϑ 10] γοϑα 8. ΟΥἮὨἨ ΟἿΓ 
ἸΔΒΟῸΤ δηθηρ γοῖ, Π]0 ἢ ΟΥΘ ΔΒ 
[]οηΐα οηὐγυιϑύθα ὑὼ γΟῸ" ΟΠΔΥΡῸ [ῸΓ 
1180. 

Εον ὑπὸ σομῇβϊδοποο οὗἩἨ ὠ{Πσ Δροβί]ο 
8001 ΨΔοϊμι ἵν. 6 ; αὺ {Δ|ὸ ψογα ἤργα- 
σάμεθα ἈΡΡΘΔΥΒ ο τοῖον 0 {Ππὺ ἃρο- 
βύο!ο ὑΟΔΟΠΟΥΒ ΡΌΠΟΙΆΙΙΥ, 

ἀλλ᾽ ἀπολ.] ἀασεὶρίαηυμ 8 Κ΄. δνδ ἡλαν 
γϑοθένθ, γθοοῖνο ὕδοκ, [γῸπὶ ὑΠ0 ατοαῦ 
ψυάρο... ΟὐὨ0. [μκθ Υἱ, 34, ΧΥ, 27, 
ΧΥΪ, 25, ΧΧΙ, 41; Ἰλομ,. ἷ, 27; ΘΟ]. ἱν. 
5 (Π0ὴ) ϑ0οὶρίδιηιβ βοα γὙΘΟΙΡΙΔΏ}8, 
Απρ.). 

μισθ. πλ.] πιογοοθάσην ρμίθηαηι Υ., α 
ἡ γοισαγαῖϊ, τὰ  ιϊοἢ). 0 ὁπ οἰοιηοηῦ 
ἴα ψαηύϊηρ (αν 11. 12, ὡχχ, ἄς.) 
Οὐ. Μ|κ, ἵν. 28 πλ. σῖτος : 2 ΟἼΓΟΙ.. 
ΧΥ͂. 17 καρδία πλ. (Οὐ). ον ὑμὸ ἰάοα 

οὗ μισθός 880 ΛΡοΟ. χὶ, 18 ; χχὶΐ, 12 ; 
] 0 ἰν. 236; Μαίί, ν. 12 8η4 ῬΆΓΆ]1018 ; 
1 ΟὐΥ. 11]. 8. 

9. πᾶς ὁ προάγων καὶ μ. μ.Ἷ οἸιηϊΐϑ8 
φιεὶργαοοαϊί οἰ ποπην. Ὗ., ΘοοΥ̓γ οπ οἰ δαὶ 
φορές,  ογιοαγα αηα αδίαοίἤ, Ἠοΐ... ΘΥΟΥΥ 
06 ὑμαῦ δάνδηῃοοβ ἴῃ Ὀο]ὰ οομῇάθηοθ 
Ὀογοηά ὑπὸ ᾿ἰπἶἐβ βοὺ ἰο ἐπ ΟΠ γἰβύϊαη 
Βα. ΤΥᾺΘ ῬΓΌΡΤΟΒα ἱποϊμθθ {ἢ 
Ῥαβί, ΤΏ686 [186 ὑθδοὙ8 ὈγΟρΟΒΘα 
ἴο Θηΐοῦ ΟἿ ΠΟῪ ΤΟΡΊΟΩΒ. οὗ ἐγυίῃ 

τὸν π. καὶ τὸν υἱ. δὲ Β γη6 [80 ΒγΥ.}}: τὸν νυἱ. καὶ τὸν 

Ἰοανίηρ ὑμ6 οΪ1. ΤῸ ὑνο οἰιαγδο- 
ὑου βύϊο 5. ἃ’Ὸ ὑάοη ὑοροῦ 6. (ὁ πρ. καὶ 

μὴ μ'. 
μένων ἐν] αδιαοί, ἴη... Το. ὙΠ]. 321; 

2 ΤΊ), 1]. 14. 
ἐν τῇ διδι τοῦ χρ.Ἶ ἐν ἐδι6 ἀοοίγῖηα 

Ολγίδι, ὅὸ ἀοούηο ψ]ο ΟΠ Υδῦ 
Ῥτοιρὶῦ, πα ΜΠ] 10 116 Ὀγουρ]ί γα 
ἴῃ ΗΪΒ οὐνὴ ῬΘΥΒΟῃ, Δα ὑπο ὑπγοιρὶὶ 
ΤΠ5. ΤΟ] ΟνγοΥΒ (ΗΟΌΥ. 1... 3) ΤΊΒ ΒΟΙΒ0 
ΒΟΟΒ Βούζοῦ ὑπ 106 ἀοοίγῖηιθ (Υ 
(οοηῃοογπρ) ἐδ 6 Οὐ γ δὶ, πα {110 ἀβαρὸ 
οὗ {μὸ Ν, 1. 1β. ἀμ ΠΛ ἰπ νοῦν οἵ 
ἴθ : ΔΡΟΟ, 11. 14, 1; 9οἷν χυῇ. το ; 
Αοἴβ 11. 421. Ἢ διδι ἴΒ ἀπο 450- 
Ἰαύο!ν (48. Ὀ0]0) ἰὼ ΤΊ, 1. 9 (Ἰλοπ}. ΧΥΪ, 
17) 

θ. οὐκ ἔχει] ἠαϊἦ, μοί αο(, ὙΥ ΊΛΟΙ ΠΟ 
ΟἸα 8. 0 ΚΏΟΥ͂ ἸΠΟΓῸ ὈΟΥΟΟΙ]γ. ΟΡ. 
1 Φόἢ ἰδ. 23 (οὐδέ) ποῦο, 
ὁ μένων.. οοὗτος...] ΤΊ1Ο ῬΥΟΠΟΙΠ 61- 

ῬΠδΒΙβο5. ὕπο ἀο 10.) σΊνοη. ΟἸΏΡ. 
ΨΌὴ ΥἹἱ. 46, Υἱϊ. 18, χγ. 5. ΕΆΠ1Ὼ] 
σομ ἰπαᾷποο 1 “110 ἀοούν!η6᾽ ὈΓΙΠΡΈ ἃ 
ΕἸ Πρ ῬΟΒΒΟΒΗΙΟΙ. οἵ ἀἀοα ἃ5. ΗΘ ἰκ γὸ- 
γϑα]οᾶ ἴῃ ὑμὸ ἔμ] ηοη8 οὗ ἨΙ ΕΙΠΟΥΪΥ͂ 
τοϊαϊίοι ἴῃ “πὸ ΕλΙμοΥ ἀπὰ {πὸ ἥοη. 
Το οὔδηρο ἰτοὰ {Π|ὸ ἀρδίγαοῦ {016 
“(οἄ᾽ ἴῃ ὑ6 (ὈΥ̓ΠΙΟΥ ΟἸΆι180. 18. Β]ρ1}1- 
βοδληύ. ΟὐμΡ. τ Ψ01}} 1]. 22 ἢ 

10, 11. Νοῦ ΟἿΪΥ 15 ὕΠΟ7Ὸ ἀΔΗΡῸΥ 
αἰ πΐπ, Ὀαὺ ἴαϊθο ὑθδοιτηρ' ΠΙΔΥ ΘΟΠΊΟ 
ἤγοιι πιπουῦ πῆ ἃ ἐΡΙΘΠΟΪΥ Ρ]ΒΘ. 
ΤῈ} οοηἴοβδίοι οὐδ του αὕϊοη ἴῃ {80 
ἘΔΙΠΟΥ ἀμαὰ {πὸ ϑοπ᾽ 18 ὑῃο 1η6}]5- 
ῬΟΠΒΔΒΙῸ ὑθοδὺ οὗἉ [6] ΟΥΒ}}10, 

10, εἴ τις ἔρχεται...) 17 ἀην οη6 
οοηισίδ... ΤῊΘ ΤΟΥ̓ΠῚ Οὗ ΘΧΡΥΟΒΒΙΟΝ ἰκ 
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ΠΝ Ἃ ς “Ὁ Α Ἁ Ἁ 4 

τις ἐρχεται προς ὑμᾶς καὶ ταυτῆν τῆν διδαχήν οὐ φερει, 
Α 4 Ἁ 3 3 »- ᾿ 

μή λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ 
ὔ , 1 “ ᾿ 3 ΄σ΄ ’ κι “““ »Μ)ῇ 

λέγετε" "ὁ λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις 

αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. 

Ὡ Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ 
Α “ 3 ν᾿ ἤ Ι ᾿Ὶ ς σι 

χαρτου καὶ μέλανος, ἄλλα ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς 

11 ὁ λέγων γάρ: ὁ γὰρ λ. 5". 
ἀλλὰ ἐλπίζω δὲ Β ὑπὸ Βγγ.}} : ἐλπ. γάρ  νᾷ 1η6, 

ποὺ [Ὀὰη4 ΟἸδονογο ἴῃ ὑπὸ ἸΡΙΒύ]085 
ΟΥ ΟΒΡο] οὗ δὺ Φομπ, Τῦ δϑϑοα ὑΠ0 
οδ880, ἃ 4065 ποῦ ΒΙΡΙΥ γοραγα 1ὖ ΔΒ 
ῬΟΒΒΙθ]Ο (ἐάν τις. ΒΥ “σομιοῦμ᾽ 15. 0 
Ρὸ πμῃαονεύυοι ἃη ΟΠΟΪ] “οοιηϊηρ, 
δύ ΨΦό0.) 15. οὗ ἀοΆ] Πρ’ ψι0}λ ὑπὸ ολϑπ8] 
γἱδιῦ οὗ ὦ ΒΔ ρῸΥ θαὺ παῦ ὑμπαὺ οἱ ἃ 
ἐδ! ον ΠῸ ΟἸαἴπ5. Δα ΠΟΥ ΌΥ. 

πρὸς ὑμᾶς} “{Π| Ιλγ ἃμα ΠΟΥ ΟΠ}}]- 
αἀγομ᾽ δῦ. 1, 12. 

ταύτ. τ. δ. οὐ φ.] αηοἶ ὑθαγοίἑ, ποΐ 
88. Π15. τἸποαβᾶρο, ἐλ ἰοοἱγ 16 οἵ ΟἸ Υ δῦ 
ψ Δ10]. ἀοοίαγου. ὑπὸ ΕΆΔΠΟΥ ἃ {110 
δου, ὑπ ἀοοίπινο τογοϊαζίοι. οἵ {δὴ 
(οϑρο]. ον φέρειν ΘΟΒΙΡΑΙῸ ΦΟ0Π ἢ 
ΧΥ], 29; Λοίβ χχν. 1ὅὃ, 2 ᾿οῦ. 11. 11. 
ὅο0 41Μ90ὺ 2 ΓῬοΐ, 1, 17, 18, 21; 1 Ῥοί, 1. 
13. Το ποραύνο 15. ποὺ αἰϊοούο Ὦγ 
εἰ, θοσλσδο 1 σΌΟΒ ΟἸΟΒΟΙΥ υλῦἢ {10 
γ ΓΌ. 

μὴ λαμβ....} ποτ γοσὶρ676.. 60 αὐθ 
οὲ αἰχογὶδ Υ.., γεοοῖοο λίην ποΐ.. αγια 
σίσο υΐην ηὸ σγοοίζησ.... Τοθο ΟΣ ΜΝ 
8ΙῸ ὅο θὸ ἰπιδογρτγούοα νν10}} ὑπὸ 1 1ὑὰ- 
ὑϊοη βυρροβύοα Ὀγ ὑ}ὸ ΟΠγβούθυ' οὗ {116 
ἐρΟΙΪησ᾽: 0 ποῦ τοοοῖγο 58π0}} ἃ 
ὑθδοοῦ 8. ὁ0 0 οδ΄ 70ΒΌΪΥ ΟἸ 11) 
ὑπὸ Ῥυϊνιοσο οἵ ΟἸινϑύαιι ᾿οβρ 1 
αϑ ἃ Ὀγούμου . ἃ (0 ποῦ Οὐ ὙγΟΙΘΟΙ ΝΟ 
δηλ Ὑἱ0} ἃ ργϑούϊηρ οὗἉὨ βγη ραῦ!γ.) ΠῚ 
{0 Ν. Τ', χαίρειν 15. ΑἸΤΆΥΆ ἀϑοα οἵἉ ἔ]ϊῸ 
στοούπρ οἵ ἢγεὺ ἁιἰάγου (Αοὐβ χυ. 23, 
ΧΧΙΙ. 26: ΦΆΠΙΟΒ 1. 1); οὐμον 86. {16 
οοπίοχὺ μου ΡΟΥΔ.5. βαυρροθὺ ὑμδὺ 
{πο ὑπουρὺ ἸοΥο 18 οὗ ὑπο ργθοϑίϊηρ οἵ 
ἴΆΤΟΜΟΙ] : 100 ποῦ φοηϊογίαϊῃ Βαοῇ ἃ 
ΟΠΘ: ἀο ποὺ βοᾷ 11 ΟΝ 1118 ὙὙᾺΥ ΜΠ] 
σοοᾶ ν]81165., ΟἸοιηθηῦ Δα 8; αὐρὶ- 
ΟΥῸΡ δαύθπι αυΐα Θὺ ΟΥΑΣΘ ομι ἐδ] θι18 

12 ἔχων: ἔχω ΥΑ", γράφειν : γράψαι Δ. 
γενέσθαι : ἐλθεῖν 56 [ῃ6. 

ΠΟΙ Ορογοῦ, ἀπο } ἴῃ οὐ οη6 αι 
δῦ ἴῃ ἀοηο ρμοβίαιδπι ΔΌ ογδηο 88Γ- 
οἸθαν βαϊυθαῦϊο σα} οδϑὺ οὐ μοὶ ἴη- 
αἰοίιῃ (γάρ. Πψροῖψρ. Ρ. τοῖῖ ἢ. 
ὙΒ ἔΟνΟΥ ᾿ηὩΥ ΡῈ ὑμοιιρ!ὺ οὗὨἨ {μ6 ἃρ- 
ΡΠ οαὐϊοπ ὑπο μἱούαγο οὗ [ΔΏ]γ ἄἀσγο- 
0101} 18. οὗὨ ΒΙῃρΊ ν ̓ ὐογοϑῦ, 

11, κοινωνεῖ τ. ἔ.... οοηιηιμηϊξαί 
ορογίϑιι5 εἐἰζὲι8. γιατὶ Υ. ΟὐοΙηρ. 
1 Τὴ. γ. 22. Τηο ψο] κοινωνεῖν 
1Π}}01105 Π]ΟΙῸ ὑπ ραν οι ραύϊομ ἴῃ ὑπὸ 
(οἤπϊῦο δοίβ. Τῦ βυρροϑίβ ΓΟ] ΘΠ] 0) 
ὙΠ] ὑπὸ ΟΠαγαοίον οὗ ΜΠ] 10} {ΠΟ ἅγὸ 
ὑπ οαδοοιῃθ. 

τοῖς ἔ,.. τοῖς πον. ΟὐΙηΡ. τ ΦόΌΒη 1]. 
7 ποΐο, Φ08}}}) Πἰ. 19:1 Φοἢῃ 11]. 12; 
ΟὉ], 1. 21; 2 ΤΊηι. ἰν. 18. 

3. 76 Ἄσομοζιϑίογυ (12, 13). 

πὸ Ἰηδΐη τοαποϑὺ πὰ {πὺ ΤηΔ[π 
ψΆΥἷηρ ᾿ᾶγο Ὀσοῖὶ ΒΡΟΚΟΩ, ΟΥΠΟΓ 
Β ]οοὐθ δὺ Φ01}}} ΤΟΒΟΡΥΟΙΒ ΤῸΥ ἃ ῬΟΥ- 
ΒΟΠΔ] ᾿πηὐογνιο. Δ ΚΌΠΟΙΑΙ βα]αδα- 
ὑϊοπ οοβοϑ ὑπὸ Ἰούθοσ. Οὐὐμρ. 3 Φοδη 
13---1Ὁ. 

12. π. ἕ, ὑμῖν γρ.] ΤΊΙο ῬγΟΠΟὰΝ (ὃ. 
10) βία ἀβ ἴῃ ἃ ροϑιύϊοι οὗὨ ΘΠ Αἰ Β 
(οοπ γαβὺ 3 ΨΦοΪ 13): ὑΠ0 Βροοία] οἷν- 
οὐμηδύδῃοου οἵ {ὑπο80 Δα Ροϑθοα 8ὰρ- 
δοβύοα ὑορῖοβ [0 Π0 ΔΡΟΒΙΪΟ. 

οὐκ ἐβουλ. ποζιΐ Ὑ., 7 τοομία μοΐ 
σοιῃπλαπϊοαΐο ὑΠ0.... ΤῊΘ δουδὺ γ6- 
ρΆγ5. ὑΠ0 Ἰοὐθου" ἃ5. οοτηρίοίθ: ὑπο ἀ6- 
ΟἸΒΙΟΏ. 18. Ἰηδᾶρ, ΟὈἸΡ. 1 ΦοΠη 11. 14 
ποθ, δἥοιηο βρΌΠΟΥΩΙ ΟΡ Β.0 ἢ} ἃ8 
“Ομ Ἰοαῦθ᾽ πχυϑὺ ὯΘ Βα ]1οα ἔχοι 
ἐγγεϊύθ.; 

διὰ χ. καὶ μελ.] »67᾽ σπαγίαηι θὲ αἴγα- 
γηθηἐμηη Ὗ. {601. ΧΧΧΥ͂Ι, 18. 
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7 Ἁ ’ “ « Ἁ “- 

καὶ στόμα πρὸς στομα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν 
’ μὰ 13 ’ “ Α ’ “- 9 

πεπληρωμένη ἥ. λσπαζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελ- 
φῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς. 

στόμα (19): Ἔτι ἐδ", 
ἡ (δ) Β : ἦ πεπλ, Δ. ἣν δὰ, 

ἀλλὰ ἔλπ. γ. πρ. ὑ.} 80670 δηΐην Ἠλ6 
ἡ μγην αριὦ ϑοϑβ Υ., διέ 7 ἀορ6 ἰο 
δ6 γγοϑομὲ το, ψοθ, Το ἀΟΙΆΥ ἴῃ 
{πὸ σοπηηαπῃίοαίίΐοη 8 ἰο Ὀὸ ὑυὺ 
υυϊοῦ, ΕῸΥ γεν. πρ. ὑ. Β00 1 ΟΥ̓, 1..3; 
ΧΥ͂!. 10. 

στόμα πρὸς στόμα] 766 ἰο 7άςθ, 

ΠΡΟΣ ΠΒ (Ναμ. ΧΙ]. 8, ἸΧΧ. στόμα 

κατὰ στόμαῆ.. Οὐὐπρ. 1 Οογ. χα. 12. 
ἵνα ἡ χ. ὕ. ἦ πεπλ.] ἐδιαΐ ψΟΊ 70. 

ηιαῃ ὃο ζιἰο4. Οὐοαρ. τ Φοϊῃ 1. 4 
ποΐο. 

13. ἀσπ. σε 5.5. Τῇ ΒΙΠΡΊ ΠΡ 
ΡΥΓΟΠΟῸΠ ΔΠΒΎΤΟΥΒ [0 τῆς ἀδελφῆς. 

ὑμῶν ΑΒ νρτὰθ: ἡμῶν ὃδὲ Βγγ.Ὦ] (πῃ 116). 
13 ἐκλεκτῆς : - ἀμὴν δ΄ Βγτ.}]. 

πεπλ. 

τῆς ἀδ. τῆς ἐκλ. τ Φὁ}}ὴ 1]. 7 ποίο. 
ΤΊΙο 24]. ἐκλεκτός 15 Ἰοπὰ ἢ δύ ΤΟ 
ὙΠ ρ8. Οἰβον μοῦ ΟἾΪΥ ἴπ δ. 1 ἀπά 
ΔΡοσ, χυΐ 14. Τῆι σοῦ ἐκλέγεσθαι 
ΟΟΟΘΙᾺ ἴῃ ὑπ (ΟΒΡΟ] : γἱ. 70; ΧΗ], 18; 
ΧΥ͂, τό, 10. 

ΝῸ βπγὸ ἀγρηπιοηῦ 28. 0 ὑπ 1πάᾶ]- 
γίπ4} οὐ οογρογαύο ᾿ἰογργοίαθοη οὗ 
κυρία (Ὁ. 1) ἑλπ νῪ ἄγαγε ἴσοι ὑπ ὁ06- 
σαστόοηρο οὗ τὰ τέκνα τῆς ἀδ. νυὶἐΠοαῦ ἡ 
ἀδελφή. (πὰ {Π᾿ὸ ψ]οΪο ΠΟινΟΥΟΥ {ΠῸ 
ΘΘΠΟΙᾺ] ὕθποῦν οἵ Ὁ. 13 ΒΟΟΙῺΒ ἴο ΔΥΘῸΓ 
ὑπ σογρογαΐο ΥἹΟΥ͂. 





ἸὩΏΑΝΟΥΓ 





ἸΤΩΑΝΟΥΓ 

Ὁ ΠΡΕΟΒΥΤΕΡΟΟ Γαίῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ 
9 “ 4 7 

ἀγαπώ ἐν ἀληθείᾳ. 
4 Δ , ὴ , » , ᾽ δ “ θ , 

ὙγατΤΉΤΕ; σέρί πάντων ἐνυχόομαι σέ ενοοουσῦαι Και 

ΤΊΙο Ἰούδον 15 πιαυκοα ὑπγοπρ]οαὺ ὮὉΥ 
ῬΟΥΒΟΙΆ] ΟἸΤΟΙβίλΠΟΟΒ, ἃ 15. ὈΓΌΚΟΙ 
ἪΡ ἰηὔο 5])ουῦ ῬΑΓΑΡΥΆΡΙΒ. ὙΠ Ϊ6]1 ΔΥῸ 
ΒΟΥΟΥΆΛΙΥ πασρονύοα ὮὈΥ {Π080., ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 
ὑπὸ βαϊαίαυϊοη (9. 1) δὺ «ὁ. (1) ὁχ- 
ῬΥΌΒΒΟΝ ἢ βΌΠΟΙΙ ΦΟΥΝ ΠΝ 70Υ δὖ {Π6 
{αἸηρῈ οὗ ἀαἴαα πο ἢ πὸ Ποατα (2 --- 
4); ἃπα (2) ἈΡΟΟΙΆΠΥ ΔΡΡΙΌΥΟΒ 18 
ΠΟΒΡΙ ΠΟΥ ὑονναν ΜΒ ΠἸΒΑΪΟΠΔΥΥ ὈγῸ- 
{πγοὴ (5--- ὃ), Τὰ σοπίγαϑῦ 1} {Π|5 
ΘΟΠΟΓΡΟΒΙΥ (3) πὸ ΘΟΠ ΟΠ ὑΠ|0 Δ} 1- 
ὉΪΟῸΒ. ΒΟ -δββουθοῃ οἵ ΠΙΟ γΟρ ΠΟ. (0, 
10) ; ἃπ4 ὑΠ6ῃ (4) ΡΊΥΟΒ [ἷ 5 ὙΠ ΌΠΟΒΒ ἴῃ 
[νοῦν οἵ 1)θ ύ 5 (11, 12); ἀπ 80 
(5) ὀομοΙ 05 (13--Ἰ 5). 

Ι. 7716 βαἰιωξαξίοῃ. 

ΤΊΙο βα!αὐαὐϊοη βὐμη 5 ἴῃ σοηὐγαβϑὺ ὈΥ 
105. Ὀγον ύγ τυ τ} {1.0 Βα] αι] 1}5 ἴῃ ὑΠ0 
Οὔπου ρουβοηαὶ Ἰοίίουα οὗ ο Νὸν Τοβ- 
ἰδηηοηῦ, 1116 Ψ18}} οἵ Ὀ]ΟΒΒΙ ΠΡ 15. ὑΓ88- 
Ῥοβοά τὴ ποῦ οΥ ἴΌσι ἴο {110 ΤΟ]]ΟΥΠΡ᾽ 
γΟΥΆΟ, 

Ι, ὁ πρεσβύτερος] 2 ΦΟΠΠ 1 ποΐο. 
Ταίῳ τῷ ἀγ.] ἰο Ο΄αἴινι8 {6 δοίουθ, 

ΤΊ πᾶη}6 “ἀαἰ8᾽ (αἴ .8) ὁσοῦγΒ Λοίβ 
ΧΙΧ, 20 (ἃ “ Μασϑάοηϊδῃ ἢ); χχ. 4 (' οἵ 
ΠοΥθΟ᾽; 1 ΟὐοΥ, 1, 14 (4 ΟοΥ ἐδ) ; 
Ἰλοπ). χυΐ, 23 (4 ΟοΥίηϑ αι). ΤΉΘΓΟ 
15 ποίην ἰο ἰἀοΙ  ὑπ18 αἶα. 
ΔΏΥ ὁη6 οὗ ποθ. Απούμου 8. ΠπιΟιι- 
ὕ]οηοά 85. παυΐῃρ Ὀ66ῃ τηλάο ὈΪΒΠΟΡ 
οὗ Ρουρασιαμα Ὀγ δύ Φόολη (Οὐηϑέ. 4. 
γ, 46Λλ. 1711ὸ ροδιύΐου. τ ]Οἢ Οἱ 
ΟσΟαρΙρα ἴῃ ὑπο οἰ Γ0}} ἰὼ σ ]Οἢ ΠΟ 
ΒΟΙομρΘα 8 ποὺ Βμβονῃ ΕΥ̓ ὑδο Ἰούψου, 

Υ. 

ΤΊΙο οι] οῦ “Ροϊογοά ἡ 15. ἈΠ οΥ γα 8 
πιο ἃ 4 {010 οὗ ΔΙ ΌΒΑ5 (2. 2, δ, 11). 
Τῦ ΟΟΟΌΥΗ ΒΟΥΟΙΆΪ ΟΙΏΊΟΝ ἴῃ πα αὐ Ὁ] ΟῊΒ 
οἵ δῦ Ῥαμ]: Ἰλον, χυὶ]. 12.; ΡΙ]ἸΟ), 1 
(ὕπο Ποϊογοα ἢ); Ἰλομι. ΧΥΪ. ν, 8, 9 ((ἸῊΥ͂ 
Βοϊονοα ); 2 πη. ᾿. 2 (Υ Ὀο]ογοά 
ΟἸ114} 

ὃν ἐγὼ ἀγ.} τσλοην 7 ἴορθ. ΤΊιο οἠϊ- 
Ῥαῦϊο. Ῥουβοηα] ρυοπόπῃ (2 Φομῃ 1) 
ΒΟΟΠῚΒ. ὅο Ῥοϊηῦ 0 Β0η10 ΡΆΪΠΒΆΥΟΥΆ 
γ ]ν νοι ὑπο ἀροβύϊο σομ γαββ ἢ]1Π}- 
501. (Οὐπράγο ὁ ὑπο’ (σύ) ἴῃ Ὁ. 3. 

ἐν ἀληθ.] ἐπι ἐγιοίθ. ΟΡ. 2 οἰη 
1 ποΐο, ἐν ἀληθείᾳ ἀγαπᾷ ὁ κατὰ Κύ- 
ριον ἀγαπῶν ((οιι}01.). 

2. 7|ι6 ἱεαοΐογς Ἴὸψ (2---4). 

ἣ 401., Πανὶηρ πλπ6]. στουπα [ῸΥ 
ΒΟΙΤῸΜ ἃ ΟἸΒΔΡΡΟΙ δ οΙ, ὈΘΡΊΏΒ 
ψ ἢ ὑ}1Ὸ ὀχργοβδίοη. οἵ 70. (ΟΟΙῺΡ. 2 
901} 4. ὅϑοιηθο. οὗὁἨ ἢΪ5. οὐνὴ ΟΠ Πα ΤΌῊ 
(οομΡ. 2 Φοὶι ἰ.6.), απ ἀιοης; {Π6Π], 
ΜΜΟΥῸ Ἰογ] ὑὸ ὑπὸ ΤΎαῦ!. 116 οου]Ἱά γν 88 
.λ πού] ηρ θούονῦ ὑπ ὑΠπᾶὺ 811] ΗΒ 
οἰγουδύλη οι ΒΟ. 1 ΘΟΥΤΟΒθ Ομ ἰοὸ 
Π15 Βρ για} ΡΥΟΡΎΘΒΕ, 

. ΤΊιο βαϊαύαθιοι 15. σοι ρ]ούοα, ἈΙΡΟΥ 
{110 ΘΟΠΊΠΊΟΙ Ἰ0 10], ἴῃ Ὁ. 1. 110 86- 
Θομ νοῦϑὸ δά αὖ ΘΟΥ̓ΓΟΒΡΟΠΪα. [ο 
{πο ΠΟΥ ΟἸιγβύϊδηυ στοοῦηρ (2 Φοιη 

3). 
2. ἀγαπητέ] σαγ δ: η160 Υ. (Ἐν. 5,11). 

ἘῸγ {πὸ ἀ8ὸ οὗ ὑπὸ ΡΙαΓᾺ] 800 1 ΨΦ0}η 
11, 7 ποΐο. 

περὶ π. εὔχ. σε εὐοδ....] (6 ΟὨλΉ ἴδ ηι5 
ογαξίοπθην 7ισῖο Ῥγὺ08Ρ676 16 ἐπργοαὶ 

15 
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ὑγιαίνειν, καθως εὐοδοῦταί σον ἡ ψνχή. 3ἐχαάρην γαρ 
λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῆ ἀλη- 

’ 3 λ, 9 ᾽ ’ “-ς 

θείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς. 

4 ἐχάρην γάρ ΑΒΟ Τὴ6 ΒγΓ. : οπι. γάρ ὃὲ γρ' {Π6, 
καθὼς σύ : οὐ σύ Ἀ. (αὐ ἴπθ ομᾶ οὗ ἃ 1116). 

γ.... ..ὲ. αἰΐ ἐμΐπρο 7 ργαν ἐδμαΐ ἐδοιν 
ηιαγοϑέ δ6 }γῸ8}6ΥΟ"3... ΤῈΟ ῬΏΓΑΒΟ 
περὶ πάντων 18 ΤΟΙΙΔΥΚΑΌΪΟ. 1 ΤΔῪ 
5ὸ ΨΥ δ εὐοδοῦσθαι οὐ υἱἱύϊι ὑΠ0 80}- 
ὕἴθμοο Φ'ἜΠΟΓΔΙΪΥ (ΟΡ. 1 ΟὟΥ, ΧΥΪ. 
1) Τ|16 βοῆβθ “ἃ ογθ 4}} ὑπ ηρ 5 15 
ποὺ ᾿υβυ οα ὈΥ ΔῺΥ ῬΆΓΆ116] ἴῃ {10 
Ν. Τ' Οὗ ἸΙΧΧ. ; δα ὑπ6 οομζοχύ ροϊηβ 
ἰο ἃ οοῃύγαϑῦ Ὀούνοθῃ “86 βοὰ]᾽ ἀπ 
οὔμον ὑπ]ὴρ8., ΤῸ ὑπουρ]ιῦ ΔΡΡΌΘΆΓΒ 
το "ὸ οὗ πὸ ρα} 1ο δα βοοῖὰ] νγοῦὶς οὗ 
Οἰδἰυβ ἃ5 ἀἰπυϊιρυϊθιοα ἔγοιι 1}15. ῬοΥ- 
ΒΟΠ8] ὈΓΟΡΤΟΙΒ, ὑμοιρ} ὑγιαίνειν ΠΙΔΥ͂ 
Ροϊπὺ ο 801η0 11]}Π088. 

εὔχομαι] 1ὸ ψογὰ ἰβ γᾶγο ἴῃ Ν. Τ᾿ : 
2 Ὅτ. ΧΙ, 7, 9; Λοῖβ χχυύϊ. 20 ; ΧΧΥ͂Ι]. 
20. 

εὐοδ. καὶ ὑγιαίνειν] ΤΊ10 ο]ομηο 8 οὗἉ 
ῬΓΟΡΤΟΗΝ Πα ΥὙἹΡΌΣΠΡ ἃγῸ ΘΟΙΜ 0, 
ΕΣ εὐοδοῦσθαι 8600 1 ΟΥ̓. χν]. 2; 
οι. ἱ. το. 1 δὺ ΡῬδὰϊ ὑγιαίνειν ἰδ 
ΔΙΜΥΆΥΒ πβο ἸπΟὐΔΡ ΠΟΥ ΟΔΠῪ οἵ βοαμά 
ἀοούτγϊπο; θυὺ 1ὖ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 6 ἸΙύογᾺ] 
56η80 οἵ βοιὶ Πολ!ι ἴὰ δὺ μὰκθ: ν. 
21, ΥἹ]. ΤΟ, ΧΥ͂. 27. 

καθώς..«ψυχή] ϑ8σιιί }γῸ8}67). αρὶξ 
απίηια ἑμα Υ. Ψυχή ΟΧΡΓΙΓΌΒΒΟΒ. ΠΟΙῸ 
{11|ὸ Ῥυϊμοίρ!ο οὔ ὑΠιο Πρ ον 110 ((508}} 
(οὔτ. νἱ. 19, χ. 39, χὶ δὶ. χ7; τ Ροὺ, 11. 
1, ἷγ, 190). ΤῸ πολγοϑὺ ΔΡΡΓΌΔΟΪ, ἴο 
18 Βοιβὸ οἰβονοσο ἴῃ δ ΦΟΙἮΒ 
ΜΥΪΪΠΡΒ. ἰ5. Φόλη χὶϊ, 27 (χ. 24. [πὶ 
οὐμοῦ ῬΙΆΘΟΒ. 16 805 1 ΟὨΪΥ οὗἁ ὑΠο 
ῬΥΪΠΟΙρ]ο οὗἩ ὑπὸ “ παύαγα! ̓  116. 

ἐχάρην γάρ...] Οομῖρ. 2 Δοϊιη 4. 
7Ἴ1ὸ [0γ ψ]οἢ ὕΠἸὸ ἀροϑέ]ο [ο]ὺ αὖ ὑ}0 
ἐἰάϊηρα οὗἩἉ {πὸ δοίίϊοῃ οἵ δἰτβ ἰ8 ρίνθη 
ἴῃ Θχρἰδηδύϊοι οὗ [18 [ΔΥ- ΤΟ ΟΠ ρ’ Ψ]8ἢ 
[ΟΡ 18. ποὶίαγο, ἀμ ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἃ8 δὴ 
ϑϑῦσαῃοο οὗἉ εἶν ΒριΓϊ.ἃ] γγν6}}-οΐηρ. 
ΠῚ6 νον ΟΥΣἀΘὉῪ Ῥοϊηῦ ὕο Β0Π}60 
ἀἰδηου!υ165 ἔτι 8186 ὑθδο ηρ ν  οἢ 
Θαΐαβ πα ὈΟΙΑΪΥ πιρὺ, ὑπουρ}λ ἃ8. γοῦ 
{86 ἴβϑίιο οὗ ἷϑ ὙΟΥΪΚ γα ἀποογίδ πῃ, 

ἐμειζοτέραν 

μαρτυρούντων : μαρτυρουν Β 

ἐρχομ. ἀδ.] τολθη, δγ οί, γ6η) σα ποὺ 
ΟἿ ΟἿΟ ΟΟΘΟΆΒΙΟΙ. ΟἸΠΥ͂ (ἐλθόντων) Ὀαὺ 
ἴγομι ὑϊπ0 0 ὑΐπηθ0, ὑπουρὶι 411 ὑῃθ80 
Υἰδιύβ ὈΘ]οπσθα ἀρβπιοὶν ἕω ὑπ0 ραϑὺ 
(ἐχάρην). Τὴ μον 5 ρἶνο ἃ υἱν!α γ]ο- 
ἴμσγο οὗ οοπυϊηποα ὑγοι]08. οὐοιὶ ἰ {110 
ΦΡΟΒίοΙο οἰ τ }}. 

ἀδελφῶν} δῦ. 5, το, ΟΡ. 1 Ζ08}} 
11. 14 Δα. ποΐο. 

μαρτ. σ. τῇ ἀλ.] ἐρϑίϊηιοΉ ἐν 9967" 
ἠϊδοηελδιι5 νογιαϊἑ ἐμ Υ'., ὕογο τὐἷέ- 
η|685 ἰ0 ἐδ ἐγ, αὐϊοπύοα ὑπὸ ρογίοοῦ 
δἰ ΒΙΠΟΟΤῸ ΟΥΑΙ ν]0] ᾿Π1Ὸ}. γοῖι 
πιο ϊηδαϊη {110 Γα] 685. οὐ {π0Ὸ ΟἸΥ ΙΒ 018} 
[10 τὰ 116, ΟΠ ριβύίαι ὑπουρ!ιδ δηᾶ 
ΟἸ ιν ϑύϊδῃ δούϊοῃ ἃγῸ ΒΟ ΡΆΓΆθ]Θ. 

καθὼς σύ... θυθην α5 ἱδοῖς τραϊ[οϑὲ 
ἐ ἐγιίδ, ὑγαϊγ. ΟὐμΡ. 2 4208} 4. 
Τ]ιὸ Θ θ] ὔα Ῥγομοι (σύ) βαρροδὺν 
ἃ οομὐγαϑὺ Μν10}} ΟΥΠΟΥΗ, 85. ([0Υ Θχδη- 
010) ΦΙο ΟΡ Οθ. Οἰίπ8. να] κοα ποὺ 
ΟἾΪΥ ἴῃ ψοχὶ θαὺ ΥΘΑΙΪΥ (ἐν ἀληθ. 1 
{01}. 11]. 18) Δοσου ἡ πρ ὅο {Π|ὸ βία μάν 
οἵ Ὁπ6 ΟἸινιβῦμι γουοϊθοη (ἐν τῇ ἀλ. 
Ἰὼ ὑμο ΤΥ} Τ]Θ οἴλαδο ΒοΘΙΒ [0 
00 οποὸ οὗ {ΠἸ080 ῬΟΥΒΟΒΔΙ ΘΟ ΟΝ 
ἴῃ τ 1οἢ δύ Φο νὴ μαππρ οὴ συ ῃδὺ 185 
υϊδΐοι, ὃ5. 1ὖ σον, {Π1|Κ8 Δ]οιμὶ : 
ΟἼΟΥ σιὐποϑβοά ἕο ὑπ γ ὑγαΐῃ ; γοβ, 
Δ} φ]θὴ ὑπο υἱβίοη οἵἩ γὰϊῃ Ῥγοΐθα- 
ΒΙ0Π5. ΥἾΒΟ8. ὈΟΙΟΤΟ 10 1 Κηον ἐλιαύ 
ποι αὖ Ἰοαϑὺ ᾿ἰγοδὺ ἱπάθθα ἃ5. μοι 
ὑομοϊιοβῦ, 

4. μειζοτέραν....χάριν, ἵνα... ηϊα)ο- 
γθηι δογμην ἡοη, παῦθο σγαίΐαηι για 
μὲ... 1. μαῦθ Ἠο φγοαϊθ)γ') σγασθ 
--ἰἄνοαῦ ἴοι) Οοὐ---λαρ ἐλι686. [ἰ- 
αἴηρΆ, ἐδαΐ 1 παν ἤθαγ... ΤῊ Ὀ]0ΥΔ] 
τούτων “ἴπΠΠ6580 ὑπ ηρ5 0685 ποὺ ΤΟΥ 
ἴο τπιθαὺ [Ὁ]]Ο5 (( ὑμαὺ 1 ΔῪ ΠΟ ἢ 
νυὺ ἰο σῇιδὺ ργθοθάθβ, 086 τῃϑη 14 
ὑοϑυ πιο 08 Ψ]ΐοἢ δύ Φοἢη Γθορὶγϑα οὗ 
{Π0 ΘΟΓΆΡΘΟΙΒ γοϑοϊὐϊοῃ δ ὙΠ ΟΝ 
(αΐυ5 τηδϊηἰαϊηοα ὑπὸ Τα ἴῃ ὑπὸ 



5, 6] ΤῊΝ ΤΗΙΒῸ ἘΡΙΙ͂ΤΙΕ ΟἿ ΚΤ 5950ΗΝ. 227 
Ν 3 ν᾽} ’ [74 4 , 3 ἴω 

τούτων οὐκ ἔχω χάριν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τῇ 
9 ὔ “-- 

ἀληθείᾳ περιπατουντα. ὅ᾽λγαπητέ, πιστὸν 
“,ι,΄ «νιν 3 ’ 2 ) 3 Α ᾿ σι 

ποιεῖς ὃ ἐαν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελῴφους καὶ τοῦτο ξένους, 
ό 

Β νῷ 126 : χαρᾶν σ'ἴδ Ὁ {}16. 

ἴαοο οὗ ΑΙ ου 05. ΤῊΟ θη ἀβϑιγοὰ 
ὈΥ͂ ΒΌΟΙ. ὑἱ Ὁ γα ὑπ ΟΡΘᾺ. Δοκηον- 
Ἰραριηοιῦ οὗ ὑπο δΒάοΟΙΥ οὗ αἰδοῖ] 08 
(ἐαῦ 850 1 τᾶν θα. ἄγοι 11 δύ 
ΦοΒη δα ᾿Βο]  ὸ ἀοαθὺ οὗ ὑπὸ 
[ποὺ, 1 νοι μθὸ ἃ 70ΟΥ ὕο Κη ὑμαὺ ἰὖ 
γγ88 4130 ΟΡΒουγο ὉΥ οὔθ. ΕῸΥ ὑῃθ 
οοπδίγποίοη 506 ΨΦο] 1 χυ. 13 ποΐρ. 

ἔχω χάριν] 11|ὸ ψογα χάρις 15 ὙΟΥῪ 
ΤΆΣΟ ἐπ δύ «᾽ν (2 Φοη 3 ποΐο), Ηογὸ 
1ῦ ΟΧΡΥΌΒΒΟΒ ὕπΠ0 Π͵ν 10 ἌΟΡ ἴῃ ἃ 
σοπογοῦο ἴοση. δ᾽ 1 15. δορά οἵ {110 
δτδσίοι σα οὗὁἨ τὸ: 1 ΟΥ̓ χυὶ, 3. 
“Ὁ ᾶνο ργασο᾿ (ΟΥ̓ ἃ Ρ,ΥΔ60᾽) ΠΟΙῸ 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΙ 8. ψ]ῦ ἢ “ὁ αἰ νίηρ (Τλοη,. χὶϊ. 
6, ὅν6.) ἀπ “τοοοϊνίηρ ἡ στάοο (Ἰλομ.. 1. 
5... Ἔχειν χάριν ἴα πιϑοα ΘΒ ΠΘΤΟ ἴῃ 
ἀἸδγοηῦ σοπϑύγαοῦϊ 08 ἅ11 ΒΘΏΒΘΒ: 
ἔχειν χάριν τινί ἴλικὸ χυ]. ο; 1 ΤἼμ}. 1. 
12; ἔ, χ. πρός τινα ΑΟἴΒβ 1]. 47. 

ΕῸΡ ὑῃ0 [ΟΥ̓] μειζότερος ΘΟΙΏΡΔΙῸ 
ἐλαχιστότερος 0}. 11], 8. 

τὰ ἐμὰ τι͵] ηιΐι6 οτοη, οἢιϊἰαγ 6ὴ 
(ΡΙΪοη,. το), ποὺ ΒΙΉΡΙΥ τὰ τέκνα μου. 
Ἴ}ιοβ86 ΟἸινϑὑΐδηα ὑο 0} {110 ΔΡΟΒΟ]0Ὸ 
δὰ Ρόοη ὑπὸ αδῃ ΔαῦῃΠ0" οἵ 501- 
τῦσλ] ΠΠὸ: τ ΟὐΥ. ἵν. 14,17; 1 ΤΊ. 1. 
2, ὅϊο, ;᾽ 2 ΨΦο]ιὴ ἰ. 13. Τεκνία, {πὸ {010 
οὗ δῇοουοπ, νοῦ θῸ ἀϑοᾶ οἵ Δἃ}} ἴο 
ὙΠΟΩ ἢ6 δὖὺ Ῥγοβοιῦ βθοοά ἴῃ ὕπο Ρὺ- 
βἰυΐοη οὗἉ [ΌΠΟΥ 1 ΦΌΠἢ ἢ. 1, ποΐθ. 

ἐν τῇ ἀλ. περιπ.}] 1}10 ΡΠ ιγΆ80 15 ποῦ 
Τουπα οἰβον ον ἴῃ Ν. Τὶ ΟΟΙΡ. ἐν τῷ 
σκ. (ἐν τῇ σκ.) π. τ 0.1. 6: 11. 11; 
ἐν τῷ φωτὶ π. τ ΨοἸὴ 1. 7; ἐν αὐτῇ (τῇ 
ἀγάπῃ) π. 2 Φ0ηπη 6. ΕῸΡ {ΠῸ ἱπιΔρΡῸ 
Β6001 Φολ 1. 6, ποΐο, 

4. ΤΑ͂6 ἀμὲμ 077 σοπογοθὶξῳ ἐο ἐδ6 
ὑγοίλγορ (5---8). 

Οδίτι5 ΔρΡροῦγβ ὑο βᾶγο ἱπουγγοᾶ {ΠῸ 
αἰβριθαβασο οὗ Βοη)0 ἰμ κὶ8 ΟἸΌΓΟΙι 

ἃ 9» 4 Ι [φὶ ᾽ ’ : “ 3 Δ 

οἱ ἐμαρτνυρήσαν σὸν τῇ ἀγάπη ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὺὑς 

4 τούτων οὐκ ἔ. χ. δὲ ΑΒ: τούτων χ. οὐκ ἔ, Ο. 
τῇ ἀλ. ΑΒΟ":; οπι τῇ ον. 

καὶ τοῦτο ἐδ 1} τῷ τὴ ὑῃ6 ΒΥΤῪ : καὶ εἰς τούς σ΄, 

ἔχω: ἔχων 5". χάριν 

5. ἐργάσῃ : ἐργάζῃ Δ. 
6 οὖς : ου Β". 

ὉΥ͂ οιὐογίαϊ εἶ ηρ' βύταπρο Ὀγούμγοι, ἣΚὺ 
08} ΟΡ ΙΟΆΠΥ ἈΡΡγοΥοΒ. ῃαῦ 110 
μὰ ἄοπο, Δηα Οπἤογοο5. 580}} ΠοΒρΪ- 
[ΠΥ ἃ8 ᾧ ΟΠ Ἰδυϊαη ἀαίγ. 

Ιῃ {115 Ὀγὶοῦ πούϊοο γγὸ ἰᾶγὸ ἃ γυἱνία 
Βἰζοίοι οὔ {πΠ6 νοῦς ἀπ οὗ ὑπὸ ἀ 816 α]- 
ὑ1θὸ5. οὗ ὁ βγϑῦ “νη } 158; ΕΡΗ, 
1Υ. 11. 

πεστὸν π.1 "ει γιοὶ8. Υ. Το 
ὈΠΙΓΆΒΘ 18 ΘΟΒΠΙΟΗΪΝ ᾿ἰογργοίοα : πο 
ἀοοθὺ ἃ 110} ποῦ ϊο, ἃ. νγουΐς  Ἀ1ο]ὶ 
ΔΉΒΉΓΟΥΝ 0 ὑπ γ ἢ} : Βὸ (οι, ἄξιον 
πιστοῦ ἀνδρός. ΝΟ ΡΆΓΆ]10] 15 ααοίοα 
ἴῃ Βαρρογὺ οὗἨ 50 ἢ ἃ βθηβο οἵ πιστός, 
ΤῈ Ἰ0ὙῸ παύαγα! γΟ ΠΟΥ Πρ’ 15. ΤΑΓΠΟΥ 
ἐἀΠοὰ παϊζοϑὺ βασο᾽; ὑπαῦ 15, βιο Ὧἢ 
δοὺ ΜΠ ποῦ θ᾽ Ἰοϑῦ, νν}}} ποῦ [1] οὗἁὨ 105 
ἀπὸ ἰβδαο πα γονναγὶ (ΑΡος, χχὶ. 5λ 
ΤΙΝ ΒΘΉΒ0 [1151 γν0}} νυ 0}} ὑπὸ οοπίοχῦ 
(6010. ΔΡοο. χὶν, 13} ἃπι1 ΘΧΡ]ΔΪΠ8 
ὑΠὸ υϑὸ οἵὗἩ ῃ ὕὑννο νΟΛΠΗ ποιεῖν, ἐργά- 
ζεσθαι, ΜὮΪΟΝ ἅγὸ ΘΟ πο 4150. 1 
ΟἹ], 111.. 22. 
ὃ ἐὰν ἐργ.] ΤΊιο πἰοἤπῦο ἴογτ (Ὁ 

ἐάν 88. ὁοπύγαδύοι  ὙΥ10}} 5) πα υἶ5. ὑΠ0 
γΑΓΙΘΟΥ οΟὗὁὨ ΒΟΥΥθ0, ΕἿΌΥ ἐργαζομαι 800 
“ἢ νἱ. 28, ἰχ. 4; διά [01 ἐργ. εἰς, 
Μαϊύ. ΧΧΥΪ. 10. 

καὶ τοῦτο ξ.} 6ὲ λοῦ ἐμ...Υ., απῷ 
8.γαΉ 678 τοἰδιαῖ, ἼἼιὸ ἤλοὺ {νι {}}}8 
ἀοίμ} 15. οι θα ϑ 506 1 6 ΘΟ] 4ἃ- 
ὑΐοι οὗ {Π|ὸ μοβριύα! γ οἵ (ἰδ 5. ΒΟΘΟΠΒ 
ἴο ΠΡ ὑπαὺ ἰἃ παὰ θοθη δ 0 ὑδὸ 
οὐσοαβίοῃ οὗ απ͵]υϑὺ Ὀαμο. ΕὉΥ καὶ 
τοῦτο ΘΟΙΏΡΆΤΟ 1 ΟὟΥ. νἱ. 6; 19}. 1, 
28; Ερ]ι. 11. 8. ᾽ονοί τ ΪΥ {80 
[λοὺ ὑμπαὺ ὑπο8ὸ Ὀγούθγο ΟΥῸ βύγδη- 
ΘΟΥΙΒ βάν 6 {Π|6ΠῚ ἃ ΠΙΟΙῸ ὈΓΟΒΜΪ Πρ; Οἰδὶ πὶ 
ἘΡΟΩ ὑπο Θοπηπιοη ὑΐοα οὗ Ὀγού μου μοοά, 

6. οἱ ἐμαρτ....] Τ 086 ψ110 ἰῃ 0Π6 081- 

ἐϊοιϊαν οαθο Θχρουϊομοθα (πὸ ὨΔΌϊμΑΙ 
ΠΡ ἈΠ οὗἨ Οαἰβ Ῥόγὸ ορθα ὑθϑϊ- 

18-.2:2 
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“᾿ ἕν » 4 ς,. σ᾿ Α ’ ΕῚ Ἁ ξ΄ 

τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθαν μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν 

ἐθνικῶν. ἧἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς τοι- 
, “ ν ἥ - , ᾿ οὑτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ. 

ποιήσεις προπέμψας : ποιήσας προπέμψεις Ο (Ἰαἰ). 
ἐθνικῶν: ἐθνῶν 5", 

ἀληθείᾳ ΒΟ νρ : ἐκκλησίᾳ δ Α. 
ἀπὸ τῶν : οηϊ. τῶν Ο. 
γινώμεθα : γινόμεθα Ο. 

ἸΊΟΗΥ ἴο 15 ΟἰαΥδοῦου ἴῃ ἃ ῬᾺὈ]Π1Ο ἃ8- 
ΒΟΙΎΘΙΥ οὗ ὑπὸ οἰ αγοῖι ἤογο ὕΠ0 ΨΥ ΙΟΟΥ 
νγα8, σα πογο ἐορ μον", ἃΒ 1ὖ ΤΩΔΥ͂ ΒΟΘΠῚ, 
ἰο γοοοῖνο ὑπο ὶγ τοροσῦ : οορ. Λοίβ 
χίν, 26 ΕῊΥ ἐνώπιον ἐκκλ. (οὐ τῆς 
ἐκκλ.) ΘΟ ραγο ἐν ἐκκλ. 1 Οὐογ. χὶν. 
19, 235; ἐν συναγωγῇ “οἶμπι Υἱ, 59, ΧΥΠΙ], 
20, 

οὗς κι π. προπέμψας) σιιο8 δοΉ47}- 
οἷθης ἀοαάμο65 (ϑοηο  οῖθ5 εἰμ 66Ή,8) Υ. 
ῬΏοΒο ψῃὺ ᾿αὶ Ροίογο ἴθαπ ΠΟΙΡ 
ἔγοηι (ὑαΐαβ πῸΝ ἃράϊῃ του το 10 [ῸΓ 
ἃ ΒΡΘΟΙΆ] νοσκ. τὸ δαΐαχο 1} ]108 ἃ 
ψἾ8}} νοὶ, 1ὖ 15. ἀβϑαμηοα, Ψ1}} αὖ οτοῸ 
γὸ (1811. Οὐμρ. Ἰλομι, Υἱ. 14. ΕῸΥ 
προπέμψας 800 Λοίπ χΥ. 3; ΤΊ, 11... 13. 
ΤῊῸ Ἰαὐῦον ῬαΒΒαΡῸ βιρρομί ὑπ {Π0 
ΟΣ ᾿Ο 108. ΒΟ]Ὁ ῬΓΟΥΙΒΙΟΩ. [ὉΓ {}10 
ἸΟΌΣΠΟΥ ἃ8 76}} ἃϑ Βγιηρανοῦϊο αὐνοηά- 
ἃποο ; Δοίβ χα! 3. δύ ΨΦόἢ τοραγ 8 
ὑπὸ δοῦ ἴῃ 8 ΘΟ ]ΟὔθοΑ5. (προπέμ- 
ψας) δῃᾷ ποὺ ἰῃ ῬγΟΘΟΒΒ (προπέμπων). 
5 τρᾶκοθ ὑπὸ ΘΟΠΔ ύοη οὗἨ {116 
αοΥ. πὰ 2ιεξ. παὐινᾺ], 

καλῶς ποι.] Λοίϑ χ, 33; 81168 1Π. 8 
(19); 2 Ῥοῖ, 1. το; 1 ον. νἢ}. 37}; 
Ρ.Μ]. ἵν. 14. 

ἀξ, τ. 0.1 νον ]γ οὗ ὑποῖν ἀοάϊοα- 
ἀΐοι ὅο ὑπο βογνῖοο οὗ (οα : Φοϊη ΧΙ]. 
20. ΟὐμΡ. τ ἸἼιομΒ. ᾿ἰ. 12; Ο0]. 1. το. 
ἀξ. τοῦ κυρίου. 

γ, ὑπὲρ γὰρ τ. ὁν,] »9»7ῪῸ πογιὶηθ 
ὀπΐηι Κ΄. 0» ἐμ6 ΨΝαηιθ5 δαῖο, ὑπ 15, 
ἰο πιᾶκο ὑπὸ Νάηο βούνοῦ Κπόνῃ : 
λοι. ἱ. 5. 

“ἼἼ)0 Ναιη0 ᾽, 15 αδβοα ΔΌΒΟΙ ἴον Αοἰβ 
γ. 41 (Θ0ΠΡ. Ὁ. 40 ἐπὶ τῷ ὁν. Ἰησοῦ). 
ΟὐπΡ. Φ4πι68 11. 7. 10 185. 4180 ἔουμά 
ἴῃ ὑπ οὐὔουβ οὗ σαί: σα Τρ. 7 τὸ 
ὄνομαπεριφέρειν: αὐ Ῥλιίἰα(. το δοξάσαι 
τὸ ὄνομαι Οὐπρ. αὐ ρῆ. 3 εἰ...δέ- 

" ὀνόματος : -ἰ αὐτοῦ ἘΠ2. 
8 ὑπολαμβάνειν : ἀπολαμβάνειν 5. 

δεμαι ἐν τῷ ὀνόματι οὔπω ἀπήρτισμαι ἐν 
θὲ ἐς : , 
Ιησοῦ Χριστῷς, Εγοιῃ ὑπὸ ὀομίοχῦβ 1ῦ 
15. οὐἱἀοιὺ ὑπαῦ “ὑὸ Ναθ᾽ 85“ }ο888 
ΟἸιν ϑὺ,᾽ ΟΥ̓́, ἃ5. 1ὖ 15. υυυιὑοη αὖ Ἰοηρίῃ, 
“905. ΟΠ τὺ, ὑπὸ ὅοι οὗ αοα ̓  (Φοϊμὶ 
ΧΧ, 31.7.1 «Ψο᾽λὴ ἵν. 15) 7}}|5 “Ναιθ᾽ 
15. ἢ ΟΑβοποο ὑπ αι οὗ ὑπὸ ΟΠ εἸἰϑυύϊδη 
Οτορά (οομρ. τ ΟοΥ. χὶϊ. 3; ἴζομι. χ. 9) 
γι ὑπ6 ἀὐβοϊαΐο τἀθὸ οἵ “{Π6 

Νδηο’ ἸΔΥ ")Ὸ ΘΟ μετ  {Π|ὸ ἃ}080- 
Ἰαύθ αϑο οἵ {πὸ ὙΥᾺΥ ;᾽ ΔοίβΊΧ. 2, χίσχ. 

» 23, ΧΧΙν. 22. 
ἥοο Αἀαϊύίομδὶ Νοίο, 
ἐξηλθαν) ργηγοοϊὶ διε: Υ., ἐλιον τροηξ 

ον, ἴσοι βόμλὸ ΟἸναγο ,, νγ0}} Κατα 
ἴο ὑπὸ ΑΡΟΜΌΪΟ πὰ απ, ΟΝ. ἃ ΤΉ ΊΒ8101} 
οὗ Τ αι}, ἃ8. ΟΥΠΟΥ υνομὺ [Οὐ] Οἢ ἃ 
1} Ἶ 510) ΟΥἮἨ ΟΥΤῸΡ (2 401}. 7; 1 Ψο]ι 1]. 
10). Οομρ. Λοῦα χν. 40. 

μηδὲν λαμβ. ...] ἐαλίηρ που ΒΚ 
ὑΠπ᾿οῖν πα ϊῦαἃ} γὰ]ο, Τ}}5 ὑγῦ ἴα σίνθη 
ποῦ ἃ ἃ 51 }010 [μοῦ (οὐδὲν λαμβ.), Ἰναῦ 
ἃ8 ἃ τ 7Κ οὗ Θπμαγλούον, ΤΊ,οΒο ῬΟΔΟΠΟΥΒ 
ΤοΙαΒοἃ ἴο τΤΌσΟΙγο ΠΟΙ ΠΥ ἔγῸΠὶ 
(ἀο  ]ο8 νΠ0 ΜΟΓῸ ἀπουμγογύοή. ΜΔΗΥ 
ΥΟΔΒΟΠΒ Δ Υ̓ ΠΥ ΓΟΘΟΠΙΠΟΠ ΘΑ 5.10 ἢ 
ἃ τ]ὸ. δύ Ρὰα] ὁ κ9 ΠΠΟΧΆΘΙΏΙΥ (0 
ΑἸ Ο Ό105 10) ἀγΌΒΘ θύοῃ ΠΤῸΠπ ὑπδὺ 
ὙΘΆΒΟΠΆ]Ο ὈΓΟΥ 50. ὈΥ ὑπ6 ΟἸΌΓΟΙ 
σι οἢ δύ ΦΌ] ΠΟΥῸ ΟἸΆ1 8: 1 ΤΏ ΘΒ8. 
ἱ, 6 ΠἾ 5 1 ΟΧΥΥ χ. 14 ἢ : 2 ΟΥ̓. χὶ!, 16 ΕΣ 
Εογ λαμβ. ἀπὸ βο0ὺ Μαζί, χνὶΐ, 2ξ. 

ἀπὸ τῶν ἐθνικ.}] ἃ σοριεϊ ως (φοηἐϊ- 
διι8)}7., ὥογμε ἐμ (ἀὐδγιίϊο5. ἴο ΠΟΙ 
{ΠΟΥ οαγτοα {πὸ ἀοϑρο]. Τ]Ὸ [ΌΓΩὶ 
564 (ἐθνικος) ἀΟΒΟΥ 08. ΟΠαγΔούοΥ χὰ- 
ὑπὸ ὑΠπ|π ἸΠΟΥῸ Ῥοβιθϊοη: Μαῦ, γ, 47, 
ΥἹ. 7, ΧΥΡΙ, 17. 1 ἀοο5 ποῦ βθθῃχ ἴο 
Ὀς Ἰοαμά ἴῃ {Π|᾿0 ΠΧΧ, 

8. ἡμεῖς οὖν...7 ΤΡ ἐπ γ ΟΥ̓́Θ, ἃ8 
ἔΉ]ΠοΥ ΟἸ ιν ϑύϊδηβ, ομσὴξ (αγθ Ὀοπῃά, 
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γ ΙΝ ΄- ͵ὔ 

ϑ᾽Εγραψα τι τῆ ἐκκλησίᾳ" ἀλλ᾽ ὁ φιλοπρωτεύων 
4 “- Δ ᾽ὔ κ᾿ 3 δέ ε »“" 1ο , “ 

αὐτῶν Διοτρέφης οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. “διὰ τοῦτο, 

9 ἔγραψα ΛΟ: ἔγραψα ἄν δὲδ γῷ ΒΥ: ἔγραψας Ἐ. 
ΦΝο γρ ΒΥΓΙ. 

1 Φ0}ὴ 1]. 6 ποῦ) ἐ0 γοοοῖδο (ρον ἢ) 
δι, Τὸ σον ὑπολαμβάνειν (ξιι5- 
σἷρογθ Ὗ.) οἴνοβ ὑπὸ πούϊοιυ οἵ ψο]- 
ΘΟΙΠρ᾽ ΜΥ 101} ΠΟΒΡῚ δ} βαρ οΥῦ, 

ἵνα συν. γιν. τῇ ἀλ.} πε σουραγαῖο- 

γ68 δἰηνιι5 τογταἰ . Τ]|Ὸ ΡΠ γαπὸ 15 
Δ ριον, 11ὸ (ΟἸ]Ον ΒΡ Δ ν Πὸ 
οἰὐδον ὑΥτὑ]ι ὅΠπὸ ἐοδο ογα : “ἀπ αῦ πνὸ 
ΔΥῸ [ΓΟ]]ΠΟν τ ΡΟ ον ἢ} ὑΠο 1 
ΒΙΡΡοΥῦ ΟἵἨἁ {Πὸ ὑγαθῃ"; ον ψ1}}} ὑΠῸ 
ὑγαῦῃ, {110 πα θεύμοο οἵ {Π| 1 ἐοΔΟ ἰηρ: 
Παῦ νγὸ τὰν ΠΡ ὅχὸ ὑλα0}} νυ ]ο]ὶ ἰμ 
οἴοοίίνο ὑπγοὰρ}ν ὑποπ. Τὸ νον 
συνεργός ἰδ ποὐ ποι} ΟἸΝΟΜ]ΠΟΥΟ 1. {10 
Ν. ΤΟ οὐ τχχ ἢ ὑπὸ ἀκθ, [Ὁ 15 
π50.1 νυ 6}. ὁ μοη, οὗ ὁΠὸ ρότβοι 10} 
ὑομι ὑπὸ ΌΡΚΟΥ ὁοορογαῦον. (6. Ψ. 
Ἰδολ). ΧΥΪ. 21 ὁ συν. μου, τ (ὑον. 11. 0 
θεοῦ συνεργοί), ἃν 1 ὅΠὸ κοι. οἵ 
{π0 Οὐ]οοῦ, 1 (ὑοΥ. 111, 9 συνεργοὶ τῆς 
χαρᾶς, τ Μιρο, χὶν, ζ. [Ὁ 15. 150 πποῖ 
ΜΠ0}} εἰς ((ὕ0]. ἵν. 11 συν. εἰς τὴν βασι- 
λείαν) αικὶ πρός (ΩΣ Μᾶρο, γΠ}]. 7 πρὸς 
τὰς.. «ἐπιβουλὰς συν.) οὗ {πὸ οἸ]οεύ, 
ΤῊ6 γορὴ 15. ἀπο υ 0} ὑΠ|6 «αὖ, οὐ {Πα 
ΜΠ] Οἢ 15 ΠΟΙ ροα,, Δ11ῸΝ 1]. 22 συνήργει 
τοῖς ἔργοις, τ Μᾷρζο, ΧΙ. 1; Δ. {}}15 
ΟΠ χοῦν. 15 Βα ΠΙοΙοῦ ὅθ βαρρονῦ 
{}}0 ΘΟΠΠΟΧΙΟΝ οὗ συν. ὙΥ10}} τῇ ἀλ. 

4. 7λ6 ἐθ)ρον αν ἰγέμηιρὴ 
αν ἐξ δον (0, 10). 

Δ5 γοῦ δύ 1011} Ἰ ποὺ 5οὐοοίοε [ἢ 
ΓΘΙΟΥ ΩΡ ὑ0. Ορροπηύίοι ἰγο ΠΟ ἢ 
δίῃ δι ογοί , ὑπ 6. ὩλΚΟΣ 10 ΟἹΟΔ)᾽ 
ὑπαὺ {11ὸ ᾿Ιϑϑὰθ ὀἀπηοῦ θὸ ἀουθυ[α], 

9. ἔγραψα τι] 507 ἱρ8 ϑ8θην Κογϑ αι 
Υ͂,, 7 τογοΐθ α« δι τὐογ9. ΤῊΟ ἀϑὸ οὗ 
τι 0 ΟΧΡΥΘΗΒ “ΒΟΙΙΟ  ηρ οὗ πηρογύ- 
ΔΏΟΘ᾽ 15 ΤΌΤοΙση ὑο π6 Ν, Ἴ, ἀμ πὰ- 
Βαϊ Δ Ὁ]0 0 ὑπὸ οοηύοχίύ, ὐ 40] 
ἰγϑαΐβ ἷ58. Ἰούου ΠΡ ὐ]γ. Τὸ ]Ἰούδου, 
ὙΠΟ ΠΙΔΥ ΡῸ ΤΟραΓ ρα 85 ὑῃ6 ἰγρὸ οὗ, 
ἃ ΟἾΔ85, ΠᾺ5. ποῦ ὈΘῸΠ ῬΓΘΒΟνοα, ΤῸ 
ΟΒΟΔΡΘ ἔἴγομι {Π0 αἰ ΟΙ ΟΥ βυαρροβοᾷ ἰο 

ἔγρ. τι: ΟἿ. τι 

Ρο Ζιγοϊγοί ᾿π ἀπὸ 055 ΟΥὨἁΝ ἃροβίο]ίς 
Ἰοῦθον" ΒΟΨΟΓΆΙ ΟΟΥ]Υ Δα ΠΟΣῚ 108. Ἰὐχυ- 
(ἀπποοᾷ ἄν (ὦ 

τῇ ἐκκλησίᾳ] ἰο ἐμ Ομ γοῖ, ὕο ΝΜ Ά1ΟΪῚ 
(τι. ΠΟΪο μα, ἃΝ Μ}Ὸ02]} ἂμ ΟΝ ἴο 
αἰ» ἰμβο! . δῦ Φό.η 1 ΠΥ 0}}}8 
(ἰηγοὸ ποι ὑΠπὰὉ Τἶν Ἰούθον 1 (ὉΡ {8 
Ῥγοποιὺ [ΔΠῸἰ, ΠΝ 15. 0. ΟἿΪΥ Ρὰ8- 
ΝΗΡῸ 1) } 5. ρἰμύ]ον. (2. 6 ἷν ἀΠΟΥ ἢ) 
1) Μ 110} δύ 01} Ἀροῦ Κα Οὗ ἐᾳ Ομ Ώ ΓΟ]; 
Τὸ μογὰ ἐκκλησία ον, ἡοῦ ΟΟΟῸΣ 
1 15 Οὐνρο]. [πὶ ὸ ΔροςΆ Υ μθὸ (ἃ Ν 
᾿ογῸ) “ὸ ΟἸμαγΟ ἡ 15. ΙΝ γ 5. ἀπο οὗ 
{Π|0Ὸ ΒΡΟΟΆΙ βοῦν ἢ ἃ ῬΑΡΟΟΌΪᾺΣ 
ῬΙαοο (οο}, ΔΡος, Χχ. 16 ἐπὶ ταῖς 
ἐκκλησίαις); 50 ὑπαὺ δὺ «011 ΠΟ Μ]ΙΟΓῸ 
θῖνοα ἃ εἰἰδύϊποῦ ὀχργοβδίοη. ο ὑπὸ 
ὑποποηῦ νοῦ κοῦ οὐὐ ἴῃ 10}}}}. 1. 22, ν, 
23 ἔἴἶ, Ὁπιουρῖν 1ὸ τοσονὶβ ὅΠὸ οἰ οἵ 
15 ποῦν 10, ὁ]. Χχ. 211 

ὁ φιλοπρωτ. Δ.] ἐν χιεὶ αἰαξ ργΥἕηλα- 
ἐμγγν 7.0).6}}6 ἐπι ἐΐδ 7). Υ., λ6 ἐλαΐ ἐοδοίδ 
οὸ πανο ἐμ ργορλη ον ΠὨΔΟΉ) (οὐ 
οὔθ.) ἰδορμι.... ΤΊΟ ον φιλόπρωτος 
ΟΟΟΠΤΉ 1. αὐ ἀροοὶς (ο]γ Ὁ. Ε]α.), θαΐ 
φιλοπρωτεύειν 15. ποῦ ΄ποῦοι! ἔΓΟ]Ὼ ΔΗ͂ 
ΟὗΠΟν Ῥαββαρο, 1}ιὸ Ἰάοὰ οὗ πρωτεύειν 
ΘΟΥΟΓῺΝ ὑλπὸ μοι. αὐτῶν, ΜΠ} ΔΠΜΝΟΙΉ 
(0 ἡ ἐκκλησία (0010. 1 (ον. 1. 2 τῇ 
ἐκκλ., ἡγιασμένοις), [Ιᾧ ἰᾳ. οἵἨ Ιηὐογοθῦ 
[0 σομραγὸ ὑπ ὑχΧ)ὸ Βυῦγοοπ οὗ [Π]ΠαΤῸ 
πούϊοοα ἴῃ ὑπ ὕνο ΕρίμΌ]05, προάγειν 
(5 «011. 9) ἀμ φιλοπρωτεύειν, {πὸ τπ|- 
ἀπὸ οἰαίηια. ὕο 1δο]] θοῦ} ῬΥΟΡΎΟΝΗ 
Δ) ὕ0. ῬΟΙΒΟΙΔΙ αι οΥγ. ΤΊΙΟΥΟ ἰκ 
πού ὑο Ἰπμάϊοαῦο ὑπαὺ ΠΙΟ ΓΌΟΝ 
ΠΟΙ [Ἀ]|50 ΟΡΠΟΙΒ : 115. Δ᾽ ὑ101. ΟἾ]Υ 
ἴᾷᾳ Ὀ]αμγοῦ, 

οὐκ ἐπιδέχ. ἡ. ἴῃ τ. τὸ ὑπὸ ΜΟΥ ἴῃ 
πϑοά οἵὗἩ {ΠπῸ ΠΠΐογα} υγοϊοομλο ΟἱἁἉ ΥἹΜΙΦΟΙῚ : 
Πογὸ 1 5. πααγα γ απ]ονηίοο οὗ ὑπ 
ΤΟΟΟρη οι οὗ {10 δροβίϊο 5 ψν]5}} 88 
δυο μαθϊνο, ΟὐμρΡ. 1 Μᾶρο, ΧΟ Ι 
ἐπεδέξαντο αὐτόν (5 ΒΟΥΟΓΘΙΒῈ) ; ΧΙ], 
8, 43; Χ. 46 ἐπεδ. λόγους ἸθοΟΙ 8. Υἱ. 26 
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4Λλ ΓΙ ς ᾽ ΓΟ 3 Ι ε -- ’ 

ἐαν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις 
“-- “σι “" λ “ λ “ πονηροῖς φλυαρῶν ἡμάς, καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις 

2 ᾿ 93 “ ᾿ οὗτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλο- 
’ ’ “ ἤ 

μένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. 
ΤΣ ᾽λ ’ Α κσ“- Ὶ 4 4 Ἁ Ἁ 9 θό 

γαπήτε, μὴ μιμου τὸ κακὸν αλλα το͵ αγαῦον. 
ε ΄σ- ΄- σε 4 ΄““ 

ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν' ὁ κακοποιῶν οὐχ 

1Ιο ἡμᾶς : εἰς ἡμᾶς Ο. 
οτι. ἐκ ὃδ, 

ἐπεδ. παιδείαν. ΒΥ ὑῃ0 80 οἵ ἡμᾶς 
(οοπ γαβὺ ἔγραψα Ὁ. 1 ἐγὼ) δῦ “0}}ὴ 
ΤΟΙΏΟΥ͂ΟΒ {Π|ὸ ψιιοϑύϊοη ἔγῸΠ ἃ ῬΟΥΒΟΠᾺ] 
ἰϑϑιο, 116 11 Ομ 1ἘΕἔς05 561 ἢ {110 
ΒΟΟΙΟΥΥ (γὸ. 8, 12 ἡμεῖς, 1 Φο! ἱν. 6; γ. 
141. 

10. διὰ τοῦτο... δύ Ψ01}}) 1Π10]108 
ὑμαῦ 1.18. ῬΟΥΒΟΙΔΙ ΡΥΌΒΟΙΟΟ Μ01}} θῸ 46- 
Οἶβῖνο. ΒῪ υδἱπρ ὑΠὸ ἴΌγηὶ ἐὰν ἔλθω 
ὑΠοΓῸ 15. πὸ ἀουθὺ ὑΠπσγόντι ον 00 Τα 
ἴλοὺ οἵ }}}5. συμλῖρ (Ως, 14), ΟΡ, 1 
08} 11. 28. 

ὑπομν. αὖτ. τ. ἔ.] σοηνηιογιοαηι 6}18 
Ογθγα Υ͂., 797 τοὐ{ σα 10 γοηιθηη ) αἼ) 66 
διὲξ τσογεῖϑ, 1 ΜΠ] τὴ ρ ὑπομλ ἴο 1}15 
πούϊοο 8 ο {Ππὺ πούϊοο οἵὁἨ οΟὐ]ΟΙΉ. 
Ὑπομιμνήσκειν ἰδ αϑοιὶ 10} 0ΠῸ Δός, 
οὗ ὑΠπ|ὸ ρόγβοι (2 Τ οὗ. 1, 12) Δα οἵ ῃο 
ππρ (2 Τπιη. 11. 14}, πα οἵ Ὀοΐ 
(Φο]ιὴ χΧΙν. 26). 

λ. πον. φλ. ἡ.] οογδὲὶς ηιαϊ σηΐβ σαγ- 
γίθηδ ἔν πὸ Ὗ-. νγαϊξίηρ 4 (5. τοί 
θοἷέ ἐρογαῖς (Μαϊ, ν. τι; Αοίβ χχυ[. 
21. 11ιὸ δά). φλύαρος ΟὐΟΌγΒ 1 Τίιη. 
Υ͂. 13. 
μὴ ἀρκ. ἐπὶ τ] γχμαϑθὲ ἨΟΉ Θὲ ἰδία 

διεβὲιοϊαηέ Ὑ., απα δἴησα ἢθ αο68 ποῖ 
γοϑέ σοηίοπέ ἐξογοιοίίδι... ᾿Αρκεῖσθαι 15 
864 ψὶῦῃ ἐδ 5] 016 ἀαὺ. [λιΚὸ 11]. 
14; Ηοῦν. ΧΙ, κι; τ Τίμι. Υἱ. 8. 

οὔτε...«καί... π66...6,.... Φοδη ἱγ. 
11. 

κωλύει..«ἐκβαλλει] ΤῊΘ γΟΥὉ8 ἀὁ ποῦ 
ΠΟΘΟΒΒΑΥΠΥ͂ ΘΧΡΙΌΒΒ ΠΟΤ ὑδδη {πὸ 
ῬΌΓΡοΟΒΟ ἃπα οὔοχύ : ὁο0Π10. ΦΌἢη Χ. 
22 (Μαϊ. 111..145) 1 18 αἰ που] ἰὸ 
γ Δ] 18ὸ ὑΠ6 ΟἰγουπηϑύΆ 008. οὗὨἨ {10 886. 
[0 ΤΔΥ ῬΟΙΔΔΡΒ ὍῸ ΥὙΘΆΒΟΒΔΌΪΥ 60}- 

βουλομένους : ἐπιδεχομένους Ο 80. 
11 ὦ κακοπ. : ὁ δὲ κακοπ. 5" Τη6. 

ἐκ τῆς ἐκκλ.: 

7οοξατοα ἴοη ὁ φιλοπρωτεύων ὑδπαὺ 
Τούγοροϑ γοραγοα {πῸ τοοορύϊοη οἵ 
ὑπὸ Ῥγούδγοι 25. διὶ ἰπγαϑίου οἵ ἢΪ8 
Δα ΠΟΥ. 

ἐκβάλλει] 1ᾳ[ὸ γἱ. 22; Φο ῃ ἰχ. 34 ἢ. 

5. 7|ιὴ6 τοὐΐγιθ55 10 ἐμ 6 7αἱυμῖ αϊἷς- 
εἰγίόθ (11, 12). 

ΟΠ ΕΒΟΟΙδ ἢ Πὰν Ππᾶνο 105 ὑομηρὑϊη ν᾽ 
ΒΌΘΟΟΒΒΟΝ, θα ὉΠ6Υ γοϑῦ 01. 0 ΒΘΟΙΓῸ 
τουπααύϊοι, 1}ὸ (10 ἃτὸ βαρρογίοα 
ὈΣΥ ὨΙΔΠΥ ΘΟὨΥΟΥΡΊΠΡ ὑολ ΠΟΙ ΟΒ. 

11. ἀγαπητέ...] ΤΊιο ὑγαμδιθϊοη 1108 
ἴῃ ὑπο ὑπουρ!ῦ οὗ ὕΠὸ Ῥόνοῦ ψ]}10}} 
Ὀοίχορμοϑ δ νοι ὈΥ ἩΓΟΠΡ᾽ ΠΙΘΔΏΒ. 

μὴ μιμοῦ] ηοίϊ ἱηιϊίαγὶ Υ. Οὐ}. 
2 ΤΊιοϑΒ. 11. 7,9; ΠΟΥ. χα. 7. ΤῸ 
ποῖμι μιμητής ΟΟΟΙ8 ΒΟΥΟΓᾺΪ ὑπ108 6.9. 
1 Οὐν, ἵν. 16, Ἐρ]!. ν. 1. 

τὸ κι. «τὸ ἀγ....} Ὠναζιηι..φμοαῖ δο- 
μην 6567. ἸΆομ. ΧΙ]. 21. 

ἄγαθ....κακοπ....1 ΜΙ. 11. 4; [χκὸ 
γ1.9; 1 Ῥοῦ, ΠῚ, 17. 

ἐκ τοῦ θ. ἐ....οὐχ ἑὼρ. τ. θ...1 ΤῈ6 
ὑνο βίαροΒ οἵ ΠΊν 1 τ ἰδ] }}1}00 ΟΟΥ- 
ΤΟΒΡΟΠπα 1 ὑΠ6 ὑνγὸ Οπαγδοίουβ, ΠῸ 
Μ}10 Ἃ005 ΡΌΟα ῬΥΟΥ͂ΟΒ ΕΥ̓͂ 1,15. δοίϊοῃ 
ἐϊπιαῦ 118 10 βρτίηρϑ ἴσοι ἀοα ἃ8. 1{8 
ΒΟΌΓΟΟ (εἶναι ἐκ τ. θ. ΛααϊΪύ, Νοίο, ὁ 
1 Φ08}} 111. 1): ὸ ΠΟ ἀΟΟΒ 611 Βὰ5 ποὺ 
πϑο ὑπὸ ἢγϑὺ βίορ ὑοναγαβ Ῥαγίϊοὶ- 
Ῥαϊίοη ἴῃ ὑμὸ Ὀίνιηο Ναύατο (1 Φοἢπ 
1, 6 ποίθλ [ἢ 06 56η86 {ΠΗ γἱδίοῃ οὗ 
(οά ((δο Εδύμοῦ) πὰ ΟΠ γϑὺ (] 91Πη ΧΙΡ. 
9) 15 ὑμὸ οοπαϊδίοι οὗ [6] ρ τι 
ἩϊΐΪπὶ : ἴῃ πού 6." Βοη8ὸ {Π6 γἱβίοπ οὗ 
Αὐοά 88 ἀοἀ 1105 Ὀογοπά (μοὸ ῬΟΨῸΥ οὗ 
τϑῃ (Φ0}η 1. 18). 
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ς νι θ ’ τ. Δ ἤ ’ ς ᾿Ὶ ’ 

ἑωρακεν τὸν θεὸν. ἡμητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάν- 
᾿ ᾿ ΄Ν κῶν ’ ε “- τῶν καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας" καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυ- 

΄- Ἁ ᾿ εἴ ς ς -“ 3 9 ροῦμεν, καὶ οἶδας ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν. 
Α ον ’; 

3 Πολλα εἴχον γράψαι σοι, ἀλλ᾽ οὐ θέλω διὰ μέ- 
Α ᾽ ’ 3 3 

λανος καὶ καλάμου σοι γράφειν" "ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε 
ἰδεῖν, καὶ στόμα πρὸ μα λαλή. τ Εἰρῇ : μα πρὸς στόμα λαλήσομεν. ἰρήνη σοι. 

᾽ὔ ὔ ε ὔ 

ἀσπαζονταί σε οἱ φιλοι. ἀσπαζου τοὺς φίλους κατ᾽ 
» 

ὄνομα. 

12 τῆς ἀληθείας : τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς ἀλ. Ο : τῆς ἐκκλησίας Δ᾽ (9). 
5᾽, ἡ μαρτ. ἡ. ἀλ. ἐστ. : ἀλ. ἡ. ἐστ. ἡ μαρτ. Ο. 
οὐ θέλω: οὐκ ἐβουλήθην Α (2 Φο}ιὴ 12). 
γράφειν : γράψαι 5΄. 
15. οἱ φίλοι : οἱ ἀδελφοί Ἀ. 

12, Δημητρίῳ μεμαρτ.) Ἐτομὶ ὑΠ0 
ἘΠ} [Ἢ] δὺ Φ 0.) ὕσγ 5 (0 ὑπὸ [Ὁ10}}- 
ἔα] : [τῸἢ ὑπὸ “6 11} (0 ἐἰιο “κοοα.᾽ [Ὁ 18 
ΠΠ ΚΟ. ἤροιὰ ὑπὸ οοπύοχὺ ἐΠεὐ 10] Οὐ 18 
γγ88 {110 ὈΘΆΤΟΥ οὗ {πΠῸ Ἰούϊονυ, ΕῸΥΣ μαρτ. 
τινί 806 Φ0]ὶ 111, 26; κκὸ ἷν. 22; 
Αοἰβ χν. ὃ; Δη 1 μάβα, Λοίδ ΥἹ. 3; Χ, 
22; ΧΥΪ. 2: ΧΧΠ 12: 1 1. γν, 10, ἄτα, 

δύ ΨΦο  ἈΡΡΘαΪ5 ὅο ἃ ὑπ γο Ὁ] υντὑ- 
ὨΘΒ85 ρίνγοι ἴῃ ἤγουν οἵ Ἰ)οιμούνιβ (1) 
ὑπὸ π΄. ὃν αἰΐ, αὐ 15. {Π1ὸ σΌΜΟΓΑΙ τ]ὺ- 
ὭΘΗΝ ΟὗἨ Ἰη6ῃ δ Ϊδρ οαῦ οὗ {Π6 6χ- 
Ῥουοποο οὗ Ἰ ; (2) ὑπ᾽ αὐτ. τ᾿ ἀλ. ὃγ 
ἐδ6 Τγι δ, ἐΐδοζ, 80 [Ὧν ἃ5 ὑπὸ 1104] οὗ 
ΟἸ ιν ϑυ]} νγαϑ βΒοοι ὕο ΡῸ γ δ] ]δΒοκ ὈΥ͂ 
πῃ ; (3) καὶ ἡμ. δὲ μαρτ. ψόω ανκ 106 
αἶθο ϑόωγ" εοὐέγηι658 : δὺ Φ0Πη δηα {Π|080 
αὶ πἷμὰ προῖκοὸ αἰ {16 Δανμονὶν οὗ 
ὑπὸ ΟἸατ ἢ, 

ΕῸΥ ὑπ ΘΟ πα ύϊοι μεμαρτ.»γ μαρ- 
τυροῦμεν 800 ΨΦ0) Υ, 33, 3. Τ|ὸ 
ὙΠ ΏΘΒ5. σίνοη 7) ὑΠ0 γαϑὺ ΔΝ 501} 
οἴἴδουῦιγο ψ 110 Ὁ γὰ5 4180 σομ]οῦο : 
80 υὶΐημοθθ οἵ δύ “08 ὁδιὴο 10} 
Ῥγοδοηῦ [ΥγΌΒἢ. [ΟΥΌῸΘ, 

ὑπὸ π.} ὃν αἷϊ, Ἰῦ 18. ῬΟΒΒΙΌ]0 ὑπαῦ 
ἴμοβθ ψογὰβ ἃγῸ ἴο ὈῸ ὑδίζθη αυϊΐο 
ΒΟΠΟΡΆΪΥ : 1 ΤΊη), 111. 7; ὑπουρ ἰὐ 15 
ῃΟὺ ΠΟΟΘΗΒΑΙΎ ἔο οχύθηα ἐμθηὶ Ὀογοπὰ 
{8 οἴγοῖὶο οἵ ΟἸ γι βθδηβ, 

καί...δέ...1] ὅ'60 1 Φοδη ἱ, 3. 
καὶ οἶδας] ΤΟ τοΥὰδ ἴῃ δοἢη ΧΧΙ, 

14 σὲ ἰδεῖν ΑΒΟ νρ: ἰδεῖν σε σὲ 1η6. 
ἀσπάζου : ἄσπασαι ὃδ. 

οἶδας " οἴδατε 

13 γράψαι σοι : γράφειν 5“. 
σοὶ γρ. ΒΟ: γρ. σοι γᾷ τη0 {86 ΒΥ. 

πρός: πρό Ὦ". 

ἰ 
24 βοιιηα Πκὸ 8. 60 ]ὺ ΟΥ̓́ {Π}15 Βοη 60, 

ΤῚ}18. ΨΟΥΝῸ ΒΟΥΨΟΣ ὅΠ0 ῬΌΤΡΟΒΟ Οὗ “ἃ 
ΘΟ αὐ ΥΥ Ἰοὐζογ" (συστατικὴ ἐπι- 
στολή 2 Οὐογ. ἢ}, 1). 

6. Τὰ σοποίμβίοη (14---α}. 

13. εἶχον] ΤΟ νυεϊδον σΌο5 Ῥδοὶς ἴο 
ἀ]ὸ ὑϊπιθ ψ]θπ ἀϊῸ ἸούίοΓ νγὰμ ΒΟΡΊΠ.. 
ἥδο 2 Φοιι 12. ΤΊιο γαγ 0. [ἢ 
ἴον ἃγῸ συν πούϊοο; ἔχων οὐκ 
ἐβουλήθην, εἶχον ἀλλ᾽ οὐ θέλω---ὑμῖν 
γράφειν, γράψαι σοι--- διὰ χάρτου καὶ μέ- 
λανος, διὰ μέλανος καὶ καλάμου---γενέ- 
σθαι πρὸς ὕ., εὖὐθ. σε ἰδεῖν---λαλῆσαι, 
λαλήσομεν. 1 {Πὸ κοοοιεὶ ΕἸ δῦ] ὙγᾺΝ 
Δαάγοθβοί ἴο ἃ ΟἸαχο 10 ποιὰ ηού 
μὸο ΑἸ οι ῦ ἰο βιιοὸνν ὑπαὺ ὑΠ0 0 15. ἃ 
ύπομα ἴἢ. {ϊιὸ βαθύ]ο ΑἸ ΟΥΟΠΘΟΒ ἰὴ 
ἰοηο, 

1. εἰρήνη σοι] ΤΦαδ6 ὃ6 [0 {Π66: 
1 Ῥού, ν. 14. 4.5 ἃ Τυαυὰ οὕ στοῦ : 
7μι|κὸ χ. κα; χχῖὶν. 36; “0}}} Χχ, 19,21, 
“6ᾺΆᾺ,Ή Απά κμοὸ (ἰὰ οομ ἱαύϊοη Ν]}}} 
ΟΠ ΙΟΥ ΤΟΣ 8) ἴῃ ΟΡ δύο ΔΓ Βα] αὐδ 088 : 
2 Φοίιη 3 ποίο. 

οἱ φίλοι] οιον" γἱοη9. Ὑπὸ ποσὰ 

ἄοοϑ ποῦ ον ἃραῖπ ἴῃ {Π|0 ΕΡΙΒΕ165 ἴ 
{πῖβ οοπποχίου, Οὐμι}. Λοῖβ ΧΧΥΙ, 3. 

10 αἴνοθ ἃ δυιὺ αἰΐπιρθο. οὗὨἨ Ῥθυβομαὶ 
Το ομΒ 8108. Οὐμρ. Φ0]Ιη χΥ. 13 Π᾿ 

κατ᾽ ὄνομα] 617" Ἡοηιθη Ὗ. ΟΟΏΡ, 
ΖόΒη Χ. 3 (χχ. 16). 



ΤῊΘ 
}}}.2}.1:| 
ΝΆΤΩΘ ἴῃ 
ἴδο 0. Τὶ 

ΤΗΕ ΤΗΙΒῸ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ 51 90ΗΝ. 

Αααϊδποπαί, Νοίο οὨ υ. 7. 

ΤῊο 1168. οὗ πὸ “Ναιηθ᾽ (Εν, ὄνομα) Ἰὰ8 ἃ ἴΔ ἀΟΘΡΟΡ 816}: βοΔη00 ἦπ 

ΒΙΌΙΘΑΙ Ἰαηρτιαρο {Ππᾶπι ἴῃ οὰν οὐ. ΑΒ Δρρ]Ποα ὑο αοἄ 10 ΘΧργοββθοβ ὑΠπαὺ 
ψγ 10}. Π8. θόΘα τηδᾶάο Κηον οὗἨ Ἡ]η} ; ΟΥ̓, ὩΔΟΥ6 ΟΧΔΟΙΥ 0 αἰπύ ρον ἢ 0 

ὕνο ἴδούουβ ἴῃ {110 γονοϊαύϊοι, ὑπαὺ οὶ Ἠὸ ᾿ὰ5 πιλᾶο κπόνῃ οὗ 111 η|80], 
Δα Ψ 1101 δ Ο8 ἢ ΔΡΡΙΌΪΙΟΙ ἢ ἃ5. Δἀάγοββοα 0 πη. ΤᾺ {πὸ Νάιηθ οὗ 
Ουὰ ἀοο ποῦ τοργοβοιῦ 1115 Εββθιοθ ἃ5. 116 15 ἴπ ΠῚ Π28017 θαὐ ὑπ πιδη!οϑέα- 
(ἴοι οὗ ΠΠΙΙΒΟΙ ἢ ἡν} 10} ΗΟ μὰ8 θόθοι Ρ]οΆΒο 1 [0 ρῖγθ; {Ππωὖ νιον οἵ Η]8 
Βοίῃρ' ιν ΟἸιαγαοίον Ὁ. πνΠΐο]ι τὖ ἴα ΗΒ. 1} ὑο θὸ πον, ἀπ τὰνῖον ΒΊΟΝ 
ΗΘ Δ 1ιουῖϑοϑ παῖ ὑο ἀἰἀγοθβ ΗΠ ἴμ (ΘΟ. ὅ6η.. ΧΥΪ, 12, χχχίϊ, 20; ἘΣ. υἱ, 3) 
Αμπὰ ἃ8 ἈρΡυ]οα ὕο πλοὴ {1160 ΠΟῪ ΠΆΠΟ ΒΥΙΠ ΡΟ ΙΒΟΒ. ἃ ΘᾺ βύαθθ, ἃ ἸΘῪ ὙΟΥΪς 
δηἃ ΠΟΥ͂ ῬΟΥΓΟΙΒ [ὉΓ 108 [0] Π] οὐ (ΛΡὸοο, 11. 17, 1]. 12, χχὶϊ, 4λ 

ὕπαον {118 ἀπροοῦ ὑΠὺ Νάπιο οἵ (ἰοα 5 ἀϑοιὶ ἴπὰ ὕπο γᾶν, [Ὁ ΠΙΆΥ 
ΟΧΡΙΌΝΒ. 5010 ῬΑ δ ΟᾺ]4} ΤΟνΟΙαὐΐ01), ΟΧΡΓΘΑΒΟἰ Ὁ ὁμὸ (ἰοἤπ ο {10 (1 - 
λακ(ααϊ, “Ζολοῦαλι,, Τα }.67)), ΟΥὨ ὕ ψ] 1016 παι ΟΥ̓ {Π 056 χα 0] .1 γον Ό101}85 
ἰαίκοιι ἰοροῦπου ἃ5. 0 Β γοιηο τογοϊαὐϊοι (ὁ θεός, Οἷα). 

]Ὶ}ομοο 1ὖ ὁΟμο5 0 Ρᾷ585. ὑπὰὉ {Π6 Νά οἴὔοι δύῃ 5 ΤῸ οἱ ἩΠΗΒ6Ι 
50 ἴὯγ ἃ5 1ὺ ὈΥΪΩΡῊ ΠΠὶ ὈΟΙΌΓΟ Ἰηλὴ : Ἰὺχ. ΧΧἸ. 21 (γ Νάιμο ἴα ἣν 11, ἐ.6, 
ὑπο ΑἸΡῸΙ οὗ ὑπὸ (ὐονομαῦ); 1 Και νη]. 20 (6 μαοο οὗ ν]οἸ οι Ἰιαϑὺ 
Β8 11: ΜΥ Νίυμῖο 411}}} δὼ {Π|010); 15. χχχ, 27 (ὁ 011 ὑΠ0 ΝΟ οὗ ἐ!ὸ ΠΟΥ 
ΟΟΙ Οὐ ΤῸ" [ιν 

“ΠῸ θ]ΆΒΡΠοο {πὸ ΝΆΒΙΟἢ γγᾶβ ὑΠΠῸ ΒΔΠ10 ἃ8. “ὈΙΔΒΌ ΠΟΙ ρ’ ὕηο ΝΟ οὗ 
ὑπο Τότ (1μον. χχίγ. αν, 16), πὉ 15. Ὁ οτρ (ἀρ ἃ8. Ηὸ Ἰια γτογουοᾷ 

{π50} ὑπγοῦθ} ΜΌϑοΒ ὕο 1115. Ῥοῦ}}ὸ (ο0η ιν}. ἔχ. νἱ, 3) Διὰ τὰ πὸ Αοίβ 
(11. 13, 16) 1ὑ 15 Βα {πὰ ὁ Νώμο οἵ “588, οὸ δουγαηῦ οἵ ὕπο ἀοά οὗ 
ΔΡγΆλ ἀπα πιὸ δια 9 400]}᾽ ρὰγθ βύγοιθ ὕο ὕΠ0 ἸΔηὸ τὰ (Ομ. Οὐδ 

ἷγ. 30, 12} 
1 [Ὁ]Ονγ8 ἃ5 ἃ παδιγ] σομβοάποιοο ἐπαὺ {Π|Ὸ ΠΙνγίπο ΝΆιηοΒ. τ {Π|Η0 1210]0 

αἷγο 'ὰ ἃ ὑγοιά οὐ] 16 ὑπὸ ὁσασϑοὸ οὗ τον οἰ οηῃ. 
ΤΠ οτο ἰ5 πγβῦ ὑπὺ σΘμΟΥΆ] πο Νΐ, ἰολίην, υ]υῖοῖν ΟΧΡΓΌΒΒΟΒ. ἸμϑιΒ 

ΓΟ τρν αἴτον (οὶ, ἃραγῦ ἔγονη ΔΗΥ͂ ΒΡΟΟΙΆ] ΚΟΥ ΘΙ ΔΌΪΟΝ, 
ΤΉ θη. Γ9Ο]Ον 5. ὅπ μαύγγο} {6 “ἰ-ϑμααάαὶ, ΜΝ οι ἸμἀἸοιῦοθ {πὸ 

ΟΧογοΙδο οὗἨ {Π|ὸ βυγοτγοῖρη μι ρ}ὺ οὗ αοα ἴον ὅο ἈΠΠ]ηοπὺ οὗ ΗΒ σΟΆ80. 
ΤΊΙο ὑπὸ Οὐγομαμῦ πθηῖοὸ ὠολολαῖ, ΜΠ 10} 15. ἀογοϊορο ἴῃ. ὑπὸ {0168 

16 ΠΟΙγ Οπο,᾽ “ πὸ ΤἸιογὰ οὗἉ [Ποπύϑ.᾽ 
ΤΉοιι ΓΟ] Ά ἃ βΐοποο, θη {πὸ Πίνῖηο ΝΆΠΙΟ 18 ΠΒΡΟΪΚΟη, 
Αὐ Ἰαϑὺ ὅϊιο τογοϊαίϊΐοι οἵ ἴμο ΕΛΆΟΥ 15. ρίνοι : “ὁ πατήρ μου καὶ πατὴρ 

ὑμῶν καὶ θεός μον καὶ θεὺς ὑμών᾽ (Το )ῃ ΧΧ. 17). 
ΤΟ ὨΔΙΠΟΒ ῬΓΟΒΟηῦ {Π|0Ὸ ὕνγχο μηδ υἱθνβ οὗ ἀοἄ ἴῃ ἐμο Ο. Τ', ΜΙολίηι 

δ «7 λοταλ. 110 ΤΟΡῚΟΓ, ὅΠ|0Ὸ ΡΌΠΟΥΟ. Π8Π10, ρΌΠΟΥΒ ἃΡ ψιοὺ δὺ Ῥὰὰ] 
ΒΡΘΆΚΒ Οὗ ἃ5 τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ... ἡ ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης (ΙλοΙΩ. 1. 
18 {), 811 πᾶῦ πὰ 18 τη ο 0 τοοορηἶδο Πὐ 1 ὈΥ 1010 Ττομ {}|0 βὐπα  οὗὨ ΠΪ5 
οὐ σομδυϊυαὐλομ μα ἔδιο σπου] νηὐμοῦῦ, πὸ Ἰἰαύθογ, ὑΠ0 ῬΥΌΡΟΥ ΠΔΏ]Θ, 
σαΠΟΥΒ. ἋΡ }} ὑμπαῦ αοὰ πιλάο Κπονῃ οὗ ΠΙΙΊΒοΙ ἢ ἴῃ ΠῚ8 ἀθαϊηρβ σἰν ΗΠ 
ῬΘΟΡΪΟ ἀυγίηρ ὑπὸ ἀἰβοῖριο οἵ ὕπο ἢγβὺ Οονοιδηῦ, ρθακίηρ, ΘΘΏΘΙΆΙΙΥ 
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ἘΕἰολίηι ἀρβουϊθοβ ὑμο αοἄ οὗ Ναύυγο, “ελοναῖν ὕμο αοἄ οἵὗὨ γογοϊαἰΐοῃ, ΤΠο 
ΤΟΥΣ ποθ. {πὸ Ἰάοα8 οὗἩ {16 οὐοαύοη, Ῥγοϑουγαῦοη, ἃ βὍμΘΥαΙ ἤχοὰ 
σογογππιοιῦὺ οἵ ἢηϊΐο ὑΐποβ: ὑπὸ ἰαὐΐον, ὑπο Ἰάοα οὗὁἨ Ἰἰνιρ, ῬΥΟΘΎΟΒΒΙΥΟ 
᾿ηἰογσοῦγβο ΜΠ του, οὗ ΠΟ. ΙΒΓΔΘΙ ΘΥῸ [Ὁ ὑπ 6 ὑπὸ ὑπο γοργοβοιύία- 
ἀϊνοθ, 11ιῸὸ στοαῦ οοῃἤοβδίοῃ οὗ ὑπῸ οἴνοϑοιλ ῬΘ ΟΡ] Μὰ8 ὑ0 ἀοοίλγο ὑπιαὺ {110 
αοΐ οἵὨ τογοϊδξίοη ἴα ὅοὸ ΟαΟοα ἴον Ομ δ 8. βοὰ] ΟΥ̓ΆνΟΙ, Ομ ἴῃ ΗΠΗ 
ἰπηθπηϊῦο ρου ρούομ : 1)οαῦ. Υἱ. 4 " “ολοσαΐ, οαν Μἰολέγγυ (Ο7) 18. ον οὶ), 
όμοναΐ, ι6 ΟμΘ᾽᾽ (ΘΟ, 1 ΨΦόἢ γ. 20). 

Νού ἰο ἀν ο}]} ἰῃ ἀθία!]! μόγο ἀροῖ ὑπὸ Ὀἰνίμο ΝΆΠΙοΒ ἴῃ {Πο Ο. Τὶ 10 πιυδὺ ΤΙΘ 
Ῥὸ πούϊοοα ὑπαῦ {π6 ἰάοα οὗ ἔμὸ Νδιηο᾽ πὶ πὸ ἸΟΒΒ. Ῥγομοηῦ ἴῃ {1ι|0 Ν. Ῥὶνἷπθ 
Τμὰ5 ὑΠ6 Πογὰ οΠαγδούου 805. ΗΒ οὗν ΔΜ ]55101) ἃ5. ἃ “Οὐ ΐηρ ᾽πὶ {Π|ὸ Νά ιηθ οὗ ἐγ) ΑΝ, "ἢ 
Ἠ]5 αὐ ον ᾿ (]Φ0}ὴ γ. 43); ἀπὰ ἐϊο ΜΊββϑιοι οὐ {ΠῸ Π0Ὸ]Υ δρίτῦ ἃ Ν ἃ ΜΊΒΒΙΟΙΝ ἰὰ 
Ηἰβ Νάμηο (Φο]1η χὶν. 26 ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνύματί μου). ΠΗ] δου Ποα 
Ηἰβ Καύμον δια τη !!οϑίοα ἢ 18. ΕΆΜΠΙΟΥ. Νάμῖο ἰθ τηθὰ (ΤΟ χυ]]. 4, 6); 
δηᾷ [Ὁ ἰβ ὑπ0 ποῦς οἵ ὑπὸ ΠΡ ϑρίτι ἴο σίου ν Πίμι, πὰ ἴο ἰακὸ οἵ ΠΡ 
δι.1 ἀροίατο 1ῦ ἴο ἢΠ15 ἀἰβοῖρθ]ο5 (Φ οἷπι χνὶ. 14. [Ιὰ τ ΟπῸ Οὔνο, ᾿ἢ τγὸ ὨᾺ 
80 ΒΡΟΔΚ, ὑΠ0 Νάπιο οὗ ὑπ6 ΕΔΕΠΟΥ γα. σοι θ]οὐοἷν βἤοινα : (οἱ Μψὰ5 τηδὁ 
Κηονῃ ΡΟΓΘΟΟΪΥ πὶ ὑπ|8. τοϊαύϊοι. ὈῪ Πὸ διοῦ οὗ {Π|ὸ Ππιοαγπαύϊο. [πὶ {Π|60 
ΟὗΠΟΥ οὐ {Π|ὸῸ ΟἸ Ια ΓΟΪι ἰκ5 Ἰοαγπῖηρ 016 ὈΥ 0] ὑπὸ ΝΟ οὗ {Ππ|ὸ ἥὅοη. 

ΤΊῖΘ ποὺ οοιμρ]οῦο. οχργοββίοι οὗ ὑπὸ 1)ινίηο Νάμιο 5. ὑαῦ ρίνοι ἴὰ 
Μαίδ. χχυη!. το τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 
θυύὺ ὑπὸ οπβομοο οὐἩ {μῖ8 Νἄπιο 8ὸ νυ υϊθοι. αὖ Ἰομρῦϊι 18. {Π|ὸῸ δ ο Νηιο 
ὁ ΨΦοϑιβ ΟΠ ϑῦ) οὐ πὸ Ἰμογὰ ω} ὁδϑιι8,᾽ οὐ ὁνοὴ “δι᾽ οπο, θη ὅπ οοπθοχῦ 
ἀοὐουμοα ὑπ οἥοο αὐδαομοά ἐο ἰῦ: ὅν. Ἰ. Χρ. (ΑΟοἰα 11. 38, 111. 6, ἰν. το, γἱ]], 

12, Χ. 48, ΧΥ]. 18. ὄν. τοῦ κυρίου Ἶ. Λοῖϑ ν1], τ6 (χ. 14) (χν. 26), χὶχ. κ, 13, 
17, ΧΧΪ. 13; ὅν, Ἶ. ἵν, τ (30), ν. 20, ἰχ. 27, ΧΧΥΪ. 0). 

Ιπ {Ππ|ὸ ΕΡΙΒΌ]ου. (πῃ0ὺ Νάιμο οὗ τονοϊαϊίον, {πὸ μου 8. ΝΆΟ, ΘΟ ΠΥ 8. 1 
ΒΘΥΟΤᾺΪ [ὈτΠΝ : “Ἰὸ Νλο οἵ ΟΤιγιϑυὐ Σ α Ροῦ, ἴν, 14 (16); “ὸ Ναλμὸ οἵ {1Π|Ὸ 
Πογά᾽: Ψἀπὸ5 γ. 14 (ἰ σοπύγαβὺ δι 10); “ὅΠὸ Νμιο οἵ ΟἿ Πογ «[οβαβ᾽; 2 
ΤΊΟΙΝ, 1. 12; “πὸ Νάμιο οὗ οὖν Πογὰ «[οὁππὰ8 ΟΠ γι βο τ (ὕον, 1. 2, τὸ ; (ν. 4, 
γ]. 11) Ἰλοιῃ. 1. αι; Κρ. ν. :ο; (ο], 11, 17} “μὸ Νμο οὗ Φοϑαβ᾽: 
ΡΙΝ, ἢ. το. Οομμμραρο ΔΑΊ θοηΔ] Νούο οἱ 1 {([0}} 11]. 23. 

Τ|ι6 βῃχαϑοὸ “πὸ Νάὸ οὗ (ἀοα᾽ 15 ἰοαμα πὶ ὑπὸ ἢ Ῥ 5005 ΟἾΪΥ ἴῃ 1 ΤΊΗ]. 
ΥἹἱ. 1, ὈΟΒΙ.65. φαοία ίοιϑ ἰγοπὶ ὑἰὸ ἰΧχ, (ΠΌΤ. νἱ. 10, ΧΙ, 1.5), δι {Π|ὸ 
ἐόπιύ τι ΘΧΡΙαΐἢ5 5. ἀ8ὸ. [ἃ ὑπο ΔΡοσάΐγμδο 10 ΟὐΟΌγΗ ΧΥΪ, 9. (60 1}, 111,12). 

ΤΊιο ὁμαγαοίογ υἷος Ν πιὸ οἵ αὐ κπ ὑπο Ν. δ ἰ5 πὸ Βα ον (Δι αὐ, γἱ. 9; 
Φολη χὶΐ, 28 ; οοπιρ. ΑἀαΙ ἰομα} Νοῦο οἢ 1. 2). 

ΒΎοηι πῃ αὐ 85 θόοὴ Βαϊ ὑπὸ {11} ἔογοο οἵ {πὸ ῬΠΓΆΒΟΝ ὁ 0 ΡΟ] ον ὸ ἰὴ ἐΠῸ 
Βα ̓  (πιστεύειν εἰς τὸ ὄν. τ Φολ γ. 13 πούο), “ὸ ἃς 'ὰ ὑπὸ παμλο ἡ ([0}}} 
χίγ. 113. ποίθ), “ἴο θ6 ραύπογρα ἴῃ ([πΐο εἰς) ὑπὸ παμιο᾿ (Δίας, χυ ], 20), “ἴὸ 
αγο 16 ἴῃ {πὸ παριο᾽ (Φ ἢ χχ. 231) θοσομοα ουὐἹαθηῦ. [π ΘΥΘΥῪ ὁλπ0 {]10 
Νιηο Ὀτίηρϑ Ὀοΐογο ὑπὸ τηϊμα ὑπαὺ δαροοὺ οἵ ὑὸ λίνιμο Ἰουβοι Μ]ο}ι 15 
ΤΟΔΠ504 ὉΥ [Αἰ 1 ὁ80}} Δούζοι οὗὨ ὑδιο Βρ] γιύα) 110. 

ΤΙ οἷοβο οοπποχίοῃ ψι}} ὑπ ἸΙάοα οὗ ὅπ Ὀινίπο ΝΆΠιΟ 15. ὑπαὺ οὗ ὑΠ0 
Ὀϊνίηο ΑἸΟΥΥ ([πὐγοά, ἕο ο8ρ. οὗ δ. Φόμι Ρρ. χΙν !. 1}, Τ]6 ΝΏΜΙΟ ΟΧΡΙΌΒΝΜΟΝ 
{πὸ γουθ᾽ αὐΐομ 8 1ῦ 15 Δρρυθιοπάοα ἀπά ἀϑοᾶ ὈΥ τθᾶη. Μίαμ 8 ΟΠ] ὈΥ ὑπὸ 
Νάμηο δπα ΘΙΏΡΙΟΥΒ 1. 7110 ΟἿἸΟΥΥ͂ ΟΧΡΙΌΒΒΟΒ γα μοῦ {Π0 τηδηἰ οθίαίοι οὗ ὑπο 
Τὶνίῃηθ 88 ὈΙνῖμθ, ἃ ἃ ραγύϊα! ἀἰδβοϊοβατο οὗ {πὸ 1 νίηο ΜΑ)ΟΒΟΥ ποὺ ἸΓΟΟΥ 
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Ἰη Πρ 1 Ὁ]0 ΟΥ̓ τμᾶπ (οὐ. Εἶχ. χχχῖ, 18). Τὰ {}}185 γοϊδύϊοι ἰὺ 18. οἵ 
Ἰηὐδγοϑῦ ἰο ηούϊοθ ὑπαὺ }}}16 δὲ ΦΟΠπΒ Ο5Ρ0] 18, ἴῃ 0η6 αϑρθϑοῦ, ἃ γοοογὰ οὗ 
[86 ἀπ 0] αἴ πρ' οὗἩ ὑπο 1) νίπο ΟἿΟΥΥ ἱπ ΟΠ γἰβύ, {Π6γῸ 15. ἸῸ τηθηὐίοῃ οὗ ΑἸΟΥΥ͂ 
πὰ ἢἷ8. ΕΡΊΒ.165, Τ71}15 15. ὑΠ0 ΠΟΓῸ ΤΟΙ ΚΑΌ]6 βίποο ὑπὸ 1408. οὗ ΟἼΟΥ 18 
ἴουπὰ ἴῃ {0 ΑΨΡΟΟΆΪΥΡθΘ δὰ ἴῃ 811 {16 οὗν ΕΡΙβ0165 ϑχοορὺ ὑπαῦ ἰο 
ῬΙΠΟΙ θη, 



ΤῊΝ ΤΥ ἘΜΡΙΒΙ: 

ΤῊΣ ΟΗΒΟΗ ΑΝῸ ΤῊΝ ΨΟΒΙ. 



ὁ κόομος πλράγετδι, κἀὶ ἢ ἐπιθυμίδ δΥ̓ΤΟΥ͂. 



ΤῊΝ ΤΟ ἘΜΡΙΒΕΚ: ΤῊΝ ΟΗΚΟῊ ΑΝῸ ΤΠ 

ΜΟΆΙ)0. 

1, 
Ι 

ΤῊ οοΙϊποίάοηποα οὗἉ {16 οϑὐδ ὉΠΒῃτηοηὺ οὗ {1|ὸ Ἑουηδῃ. Ἰὐιηρῖγο ψαὐ]ν Ὑμε ἔνο 
᾿ ΝΞ ! ΤΩ ΡΙΤῸΒ 

{110 Υἶ86 οὗἁὨἨ ΟἸΙν ΙΒ δηΐῦν 185 αἰ σαγ5 αὐγδοίοα {πὸ αὐὐοηθίοι οὐὗὨ τποζουῖν Του οᾶ αὐ 
Σ ἰο ὴν. ἢ ΜΝ ᾿ Ιου ἜΗΝ . {10 ΒΔΙΏ0 
᾿δύουϊαη8, Ἐὐνοη {Π|0 ΘΑΣ]ῚΥ ΔΡΟΪΟρΊΒἐΒ. Βα 7 ἃ γέμα! πὶ 5] ΘΠ ΟΔΏ6Θ ἴῃ ΡΡΟΘΙ, 

{π6 ἔχαοῦ, Μοϊῖο φαἀἀγοββίηρ ΜΆΤΟᾺΒ ΛγΟΙ 5. ἀθβου 05 ὑπ6 ΟΠ συ ϑυϊατι 

ἴαυ ἢ 5. ἃ Ἠ]ϊοβοὶπρ οἵ σοοὰ οπλθῃ (αἴσιον ἀγαθόν) ἕο {Π|ὸ τοῖσῃ οὗ 

Αὐυρυδῦτθ. “Απᾷ δἃ5 ἢ,ῖ8 ΒΌΟΘΒβου, 116 πα 5, “ ἔθου νγαϑὺ γϑϊ οοιμοα ὈγῪ 

0} ῬΥΆΥΘΙΒ Οὗ ὑΠ0 Ρ60}16, δηα νι] ῦ )ὲ νγο]οοιηθα 18 ὑλιοῖι ῥγοὐοούοοῦ 

ΕἼ γϑ] ρου βυβύθμι (φιλοσοφία) Μ ΟΝ {Π|κ6 ἃ ξοβύθι-οἰβύου. στον ὙΠΟ] 

{86 Ἐππαριχο δια οοιημηθηοθα Μ1ῦ] ᾿1πιλ'γ, ΤΠ]Ὸ νῖονν {{πι8. σἼΝΘΗ 15 

ΠΟΎΘΥΘΥ ΘΗΒΘΙΘΙΔΙΠΥ [180 1 1ὑ5. οδυϊτηαίο οὗἨἁἈ {1186 γοϊαύοη οἵ {1|ὸ ὕνο 

πυϑύθσωθ. ΟἸΥΙΒΌ ΠῚ νὰ5 ἀοαυϊ πο ΟΥ̓ 1058. ΨΟΥΥ͂ παύαρο ηοὺ ἰο βᾶνθ 
';πρσ  - 

Ῥναῦ ὑο ἀθδτοΥ {10 ἘΠΩΡΙῸ : αὖ {Π8. βΆΤη0 ὑϊπη86 {}|610 οαὐνναγ οοΥ- 

ῬΘΒΡΟΠάΟΠΟΘ ψγ88 ποὺ 1055 01}} οὗἉ Τηθαμιην. 41] {Παὺ γγὰβ ὈΥΓΟΡΎΘΒΒΙΥΘ 

ἴῃ ὑπ οἷά ψου]ὰ γα απο ππο ΟΠ6 ΒΌΡΓΟΠΙΘ Ποδᾶά δὖ [ῃ.6 ὑϊπὴ0 

ψ θὴ 006 ΠΟ ἴα} πγὰϑ γον] 16]. 5]. ] ἃ Ὀἱηαὰ ὑπὸ ἀμλνθυεθ 

τορϑίμου 1ἢ ἃ Βουθγοῖρηι πηϊγ, Ροδ6Θ ΟΠ ὈΥ͂ ΔΡΠ]8 ὉΒΠΟΓΘ τη ἩΠ]π 

ὙἘ}0 γουθαὶθά {ΐπὺ ρϑᾶοο οὗ [|| πη (ἀοά, ὅδο 1 ψὰβ {Ππῶὺ 16 ΟὨΪΥ 

ὕνο Ῥούουθ ὙΈ1Ο. πᾶν οἷαϊμηθα ΔΌβοϊ αὐ ἀοτηϊηΐοη ονοῦ τη Κη 

ἈΡροδγοᾶ ὑοσοῖμοσ, ΕῸΣ ἴπγθο οοηθαγο8 ΘΔοῖ Φ]ονγο {110 ΠΟΘΟΑΒΆΥῪ 
“ππυυσαν ϑσυνννίυννν. πεδασοο τὰ : 

Ἰὰ οὗὨ 105 ἀδνοϊοριηθηῦ, ὙΒοη δὖ Ἰαδὺ πΠ6 ἘΠΏ}1Υ6 γ88 5661 ὑο αν 

1 Μοίο αρ. ἘαΒθὉ. 11. 11. ἵν. 26, 8, 
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ΟὨγ- 
ἘἸΔΆΪΟΥ 
Ῥτο- 
οἸαϊπιθᾶ 
ΔΒ 8 
ΚΙηράομι. 

Μαϊί. 111. 
2; ἵν, 17. 
Μαίΐ. χαῖ!, 
28. 
Λοίδ 1. 3. 
Αοίβ ψἱ]]. 
12. 

Λοίϑ ΧΥΪὶ. 
η. 

Λοίβ χχ. 
23. 

Αοὐϑ 
ΧΧΥΪΙ]. 21. 

ΓΉΪΝ θα 
Ῥθχνδο8 
{6 ΝΟῊῪ 
'Γοϑία- 
τθηΐ, 
ὑμοῦρ 
1658 
ΓαΥΆΔΠᾺΣ 
ΠΟΥ͂). 

ΤῊΝ ΤΎΟ ἘΜΡΙΒΕΒ: 

[αἸ]οὰ ; ἃπὰ ὑμ6 ΟἸυτΟΝ. τγᾶ8 βθθη. ὑο οοηΐαίη {Π|6 ΤΌΥΟΘΒ 0} οου]ά 

Τορβθηθγαὺθ δηα 116 ἐδ ὙΌΣ], Ῥιοοϊοδη ῃ θα μ6 ἈπΑΙ͂Υ, ογραπίθοά 

ἀπο ἡ ττιὶ οὗ ἐπὸ Βίαϊο ψΉμ ἐλ δτοθαύθϑὺ ΡΟ  ἰϊοα] σϑηΐυβ ζανθ 

{Π6 οοοδϑίομ ἴου ἐμ οοποθηἐχγαύίοι οὗ ὑπ6 ρότον οὗ (86 Ομ υσοΝ δθᾶ 

ῬΓΘΡαΓθα ἐ}10 ὙΑΥ͂ ἴον ἰδ ΥἹΟύοΥΥ. 

“16 σοἰποϊάθηοο ὈΘΟΟΠΙΘΒ ἸΠΟΥ̓Θ βυσ Κη; ΜΠ Θη δοοοιηὺ 15. ἰακθη οὗ 

ΤΊ|0 

ΤῊΘΕΗΒΔΡΈ οὗ ὑμ6 ΟΟΒΡΘ] »γἃ8 Θββθῃ 18} ὑῃο Ῥγοοϊδιηδύϊοῃ οὗἩ ἃ Κα ἱπράοπι, 

ὑπο ἤογτα ἀπο. μῖοἢὶ ΟΡ Βυ Δ χαΒ ἢγϑὺ ργαβοηίθα 0 πηθῃ. 

“ἃ Κιηράομα οὗ ϑανβϑη, ἃ Κὶηράομι οὗ ἀοἄ;,᾽ ἃ Ἱζ᾿ησάοιχ οὗἉ ὑπ ἥοῃ οὗ 

“Μαδπ. ΤῈ οοτϊηρ οὗ {80 ΕἸπράοιῃ ψ85 ὑπὸ Καυποῖο οὗ ὑπὸ ργθδομίηρ 

οὗ Φοβῃ {86 Ἰθαρυπεῦ ἀπα οὗἉὨ ΟἸ]ιγϑὺ ἘΠ Βο 5 ΤῈΘ ἀἸβο ρ] 5. ὑγοῦθ {16 

“5018 ΟΥἨ ΤΠ6 ΚΊπραομ,᾽ ΑΒ ἃ ΚΙηρ ΟἸ τοὺ ἀἰθα. Ὀασίηρ ὑΠ6 ρτοαῦ 

ἴον ἀδυβ ΠΗ βροῖζο οὗ “ὑπο ὑκίηρβ ρογίαϊαϊηρ ὑο {1 Κιηράοιμ.᾽ ΘᾺ 

ὑπὸ ἤαλ ἢ πγὰβ ἢγϑὺ οανυϊθα Ὀογοπᾷ {1|ὸ Πἰπβ οὗ Τὰ ῬὮ]Ρ 81}- 

ποπηῃοθὰ 1 ϑϑιηδτῖα “116 (ο8ρ6] οὗ {0 Κιηράοιη οὗ αοα. 116 

Ῥαγάθῃ οἵ δύ ῬΔι]5 ἢγϑὺ ἑοδοίην ρ Τὴ ἘΌΤΟΡΘ 88 ἐπὰν ὑπογΟ ΜῸΒ 

“ΔΠΟύΠΟν Κίηρ ὑμπδη Οἰσβαγ, ονθη {΄ 6815. ΤΠΘ ΒΆ116 ΔροΒ6]6 ὙΠ θη. ἢΘ 

ΒΆΠΩΒ ἋΡ 5 σους ἀοβουῖθθ5. ἈΠηΒ61} ἃ8 αν ]ηρ ΡΌΠΘ δροιύ “ρυοδοβῖηρ 

“6 ΚΊπραοτα οὗ (οἀ᾽; ἃπά {Ππ Ἰαδὺ β] ταθ80 ὙΠ ΙοΙ 15. ρίνϑι, οὗὨ ΒΒ 

Ἰαθουνβ αὖ Βοπῖο ΒΠοτνβ Εἶπι ἐμοτῸ 5611] ῬΥΘΔΟ πη ρ ὑπο ἸηρΆοΠι, 

ΕἸΥΘΡΎΜΘΡΘ ὑπ βΆμη0 1ἀθᾷ 15. ῬΙΟΙΩΪ Θηὐ ἴῃ ὑῃο ᾿ἰϑύουν οὗ {116 

Αοὐβ μὰ ἴῃ ὕΐο Αροβίο!ο Ἰούνθιθβ.. ῚἈἀὖ ομ {ϊπιθὸ 1ὖ οχοῖϊνοα {Π6 

ΠΟΒΟ ΠΟΥ οὗἨ ὉΠΌΘΙΙΘΥΘΙΒ; ἂὺ Δηοῦμον ὕστηθ 1ῦ οῖνθϑ ΟΟΟΔΒ10). ο Τη]8- 

ἐκ ΠΟΡΟΒ ἰῃ ΟἸιυ ϑύϊδηθ. Βεαὺ Βοσονον ὑΠ6 ὑγαῦδ 88. ΤΊΒΥΘΡΙΟ- 

Βϑη θα δηᾷᾶ μλἰϑιιηἀογβέοοε,, μον ΥΣ ταπι ἢ 1 γᾶν ΟσοΆΒΙοι ὅο αῃ͵)αδῦ 

αὐξθοϊτα ἃ ὙἸΒΙΟΠΔΙΎῪ οχρθϑοὐίαθιομϑ, 1ὖ γὰ8 5.1} 8614 ἤγαϊγ. ΤῈῊΘ 

1άθα ΙηΔΥ͂ ᾶγθ φυΌ ΒΟ ΟΥ̓ μαῦ ὉΠ ΓΆΠΆ]ΠΔΥ ὅο ἃ5 πον, ᾿αὺ 1 15 

ΟἸΘΑΥῚΥ ᾿πη ΓΟΒΒΘα προ ὑπ6 Νονγ Τοβίδιαθηῦ. Τ6 ἀἰδυλπμούηθθβ Ὑλὺὰ 

ΜΏΟ) 6 Πᾶν Ἰθασοῦ ὕο ΤΌΔ]156 ΟἿΥ ῬΘΥΒΟΠΔ] ΤΟΒΡΟΒΒΙ ΠΥ δηά 

ῬΘΙΒΟΙΔΙ το]! 5}}}0 ἴο αοα ἴῃ 0818 αϑὲ ἃρθ οὗ ὑμ6 Ομυσοι [8 

ῥχουρηῦ 10} 10 Βοιηθ ἀγα ΌΔ  Κ8, πὰ {818 15. ὁη6 οὗ ὑμθιι, ὑμδῦ 

[86 Βθῆϑο οὐἨ ἃ ΥἹΒ10]6  Κτηράοια. οὗ 6 (οὰ οῃ εαγθδ οι διιοά ἴῃ 

τὶ οσβπθ 88 ΜΙ οἰ δτδοΐηρ 611 ὅπ δηποβα οὗ Βυμ Δ μδ8 ὈΘΘῺ 

ἀθαάθπθά. 

ΒΕ1Π (μ6 ὑτο δβρθοὺβ οὗ ὑμθ Εδ10}}---ἰ 6. ̓πάϊνι ἄτα] δηα ΒοοϊΔ]---- 



ΤῊΞ ΟἩΘΒΟΗ ΔΑΝῸ ΤΗΝ ΝΟΒΙΠΏ. 210 

8.6 ποῦ ΟὨΪΥ͂ ΤΘΟΟΠΟΙΪ8 016 : ἐΠΘΥ͂ ΔΓΘ ΘΟΙΩΡ]ΘΙηΘηΐαυΥ. ΕΔ 18. Π6068- 

᾿ΒΒΥῪ ἴο [86 σοιηρΙθέθηθ88 οὗ ὑμθ οὐμοσ. ΤῊ ᾿μ ἀνία] γίονν ἑοπά8 ἴο 

Β6] βῆ ποθ5 ὅπ ᾿ἰβοϊδύϊοη, θὰ ὑ}0 ΙΔΥΡΘΥ 560000 οὗἨὨ ΤΟΔοΙ  οη 18 

πθρ]θοίοα ; {16 500181 γίθυγ ὑθῃαβ ὕο Θῃὑ 518 5010 ἀΥΘΆΤῚΒ, ὙΠΘα. {1160 

ποοᾶ οὗ ὑπ6 ὑγδηβῆραγα οι οὗὁἨ ΘΥΟΙῪ ῬΡΟΥ͂ΘΙ ΟὗὨ τηδὴ 15. Τογρούθθῃ. ὅο Πιαρέσα, 

1ὸ ψὰϑ ὑπαῦ {86 ΟΔΥΥ ΤΠ] Θ μαναὰ ΟΧΟΥΔΥΔΡΌΠΟΙΟΝ ΒΆΪΠΟἃ ΘΟΣΤΟΠΟΥ. ΠΝ ὙΠ ΘΕ Ν 
ἴῃ {πὸ 
ποχί ρα, 

ταν πα τ απσνατ δ 5 

Βαΐὺ ποὺ ὕο πούϊοθ ἔπ686, ὁπ οΣ ὑνο {Π]Ππϑέναίϊοηβ ΜΠ2 5πονν πον ὑπὸ 

ἔα 1ὰ ΟἸτἰβθ 5. Κίηρσάοτχη [πὶ  ΆΥΙΟΥΒ ΒΠΆΡ6Β. 88. ἃ Ἰοδάϊπρ ὑπουραῦὺ 

1ῃ ὕΠ6 Βα Δ ΡΟΒιοΪΐο σθ. [Ὁ ψὰβ παύυγδὶ ὑμαὺ {1115 ῬοΠοῇ 5ῃοι]ἃ θὸ 

τοσοῦ νἱνα ἴῃ Ῥαϊοδίϊπο. Νοὺ Ἰοὴρ αἴθου. ὑπὸ ἀδϑουγαοίζοῃ οὗἉ δ βα] τὴ 

{86 ἰσηϑταθη οὗ ΟΠ γῖδῦ ὈθΙηρ οὗ {86 τϑοθ οὗ Ταντὰ ἡγοῦ Ὀγοιρῇῦ ῬΘΙΌΤΘ 

Τοιη ἴδῃ. Ἧο αβκοά ἐβομι, 1ὲ 6 ἴβ βαἱᾷ, δουὺ ΟἸτΙϑῦ δηα ΠῚ9 Κίηράοῃι, 

108 οπαγαοίου, ἃπα {10 ὈΪδοθ ἃπα ὑἴτηθ οὗ 105 Δρρθάγδμοθ, ἃμἃ ἡ] οι ΠΘ 

Βοδγά {]ιαὺ 10 “ὰ8 ΒΘΑνΟΏΪΥ δηα Ἐρ᾿ σι] δα ὅο Ὅ6 οπἰ Ὁ ]Π]Βη 6 αὖ {}16 

Θοηϑατητπαύϊοι. οὗ ὅΠ6 ἀρὸ μ6 τϑἰθαβϑα {]ιθηὶ ἃ5. ροοῦ δῃὰ σομίομιρ 0 0 

οηὐητιβίαδύα ἃ, Α ροπογαύϊζοῃ ἰαΐου {1|ὸ Ὀο]οὗ 1π ΟἸ δῦ 5. Κιηράοτῃ 

Ῥθολπηθ ππορὸ ζον 016, ΤῊ “Γον 8} Ζθ]οὐβ᾽ ἴοαπαὰ ὑπὸ ΟἸιν ϑύϊαῃ 

ὑθδοιθυβ ξουτη Δ 0160 ορροπθαΐβ οὗἉ Ε ὑμοῖε 5 βρατίουβ Ῥαξυϊούϊθαι, Τ])Ὸ 

Ἐουηδη ΨΟΥΟΥΠΟΙῚ οοπϊουηάρορά γον ἃ8 5. ζοποΐῃρο, ὃ ἀλη ρΌτΟυΒ δὰ 

αἸ8] γα] ὈΟΑΥ͂ ; δῃηὰ ϑγιμοοῃ {116 βοὴ οὗ ΟἸοραθ, Ὀθὶην ᾿ποσαϑοῖ ᾿γ 

οονἑαὶη Ἠουθύϊοα] ἐθϑο]οῦβ θοΐοσο 6 Ἐοιλϑη (ΛΟΟΥΠΟΣΡ ἃ5 ἃ Ὁ γΙδύδ 

Ἀηα οὗἉ {110 τὰοθ οὗ Ἰδαν!α, γγὰβ οσιο ρα Ὁ, ΤῸ ἀοβοθηα ΟὨ]Υ ΟἿ0 5θρ 

ζαγύμον, υδπ Μαγῦγυ συϊηρ ἰο Απίομίηυβ ῬΊᾺΒ. ἈΔΥΒ ὁ ΠΟ. γοῖ 

ραν ὑπαῦ νγο Ἰοοῖς ἴῸΥ ἃ Ἰηρσάοπι γοὰ ᾿ΠΟΟ 5] ἀΘΡΆ ΤΟΥ ΒΌΡΡΟΒ6 ὑπαῦ νγὸ 

“τλΘ}. ἃ ἀθτηδῃ ἸΚἸηράουη, ν}}}}10 ν7Χ8 πιοᾶπ ἃ Τ᾿ σάοτῃ ὙΨ10}} (οὰ, 5 15 

“ ουιἀοηὺ ἔσοτῃ ὑπ᾿ ὸ ἕδοῦ ὑμαῦ ΟῚ Ἧ͵7Θ ΔΙῸ δας ταη᾿ ὈΥ γοῖι ΘΟΠΐ6Β8 

“ἐμαῦ νγϑ τὸ ΟἸυϊβύϊδηϑ, ὑποι ἢ 6 ΚΟΥ ὑπαὺ ἀοαῦ 15. ὑπὸ ῬΘΏΔΙΟΥ 

4 οὗ οοπίθϑϑίοῃ Εν 16 1ῦ Βα θοθὰ ἃ μυϊηᾶῃ Ἱζ᾿ησάοτη ἔον ΒΟ Ψὸ 

“ἸΟΟΚ, ψὸ ΒῃουἹἃ μᾶνο ἀθηϊθα ἴῃ οὔθ ὅο βᾶνο ΟἿἿ ἸἸΥΘΒ ἃ ΠᾶΥΘ 

“ρηδοανοιχοά ἰο σϑηϊαΐη πηὐοιοούθα ὑμαῦὺ τγθ τι]ρὶιὺ οἰὐύαϊη τ μδῦ ᾿γ9 

“Ἰοοῖς ἴον; δα 5[π06 Οὐ μΟρ68 (0 πού τοβὺ Ὅροη ὑμλὸ ῥγδϑοηῦ οὐ θυ, θγῸ 

“ἀο ποὺ μοοὰ ἔβοθο ΨῈΟ ἰδῖκο οὐν Ἰΐνββ, ΒΙΠ0Θ ἴῃ ΔΗΥ͂ ο856 ΜῸ τηυϑῦ 

“ἀἰον ν᾽ 

 Ἶ Μροροδίρρυβ, αρ. ἘΒοΡ., ἢ. Ε,, 2 Ἡδροβῖρραδ, αρ. ἘϊαΒ60., Π. Ε. 11.3.2. 
111, 20. 8 Ζυρὶ, Μ. 4ροϊ, 1. 11. 



240 ΤῊΞΒ ΤΎΤΟ ἘΜΡΙΒΕΒ: 

ΟἸτἾ8-. Ἐνθῃ ἴῃ {815 Ἰα οϑὺ οχρυθϑβίοη οὗ (88 6116, 86 ἔα ἢ ἴῃ “ ΟἸιγὶβὺ ἃ 
ἘΒΗΣΥ͂ 
τηπβὲ ανοὸ Κίηρ ' --οῖμθ ὕϑυτηβ 8.6 Ῥγδούϊοβ! Πῦ ΒΥ̓ΠΟΙγτποιΒ---ἶβ 5.}}} τοαἰ πϑά, δηᾷ 

οὐδ Αλθ Σ 50 1 τηυδὺ δἰνγαυβ Ρ6ὲ. ΤῊθ ΟἸ γι ϑεϊδη ογοθά οαπηοῦ βύορ βμουὺ οὗ 8 

Ἰηθηΐ, Β50618] τοα]Ἰβαὐϊοῃ. Τὺ ἀ6815 νι τπηθη ποῦ 88 1δοϊαϊθα υπϊΐβ θαὺ 88 

ΟΝ "οἷ ὃ ἃ ΘΟΤΩΤΩΟΉ ΘΔΙΤΏ. ΟΣ ΪΟῺΒ ΤΩΔῪ αἸβῸν 85 ὕο ὑ}:6 ἔουτη 

ἦπ ψἰησῆ ἐπο Βοοί οὐ ΨΠΠῸ6 γουθα]θά, μαὺ ὑῃ9 ἔλοῦ ὑμαῦ ΟἸΥΙβυδηλΥ 

τηυδὺ 1586 ἴπ ὑ86 Ῥουζθοίϊοη. οὗ βοοὶδὶ 118, ἃπὰ τηυϑὺ τηδηϊεδὺ 1.8 

Ῥόντθυ ἴῃ 46 8]1ηρ ΙΝ 500 18] τ δύο, οδηποὺ Ὀὸ Ἰοϑὺ βι σὺ οὗ σἰδμουΐ 

ῬΟΙ] ὕο ὑπ ἀἰρη ΟΥ̓ δηα θδβθηοθ οὗ {86 ἘΔ Π. 

ΤῊΘ 60ῃ- Τ0 15, ὕμοη, αὐαὖ6 ὕσαα ὅο 540 ὑπμδὺῦ ὕνο Ἐρῖνοβ, ὕνο βοοῖδὶ ογρϑηὶ- 

ἐάρ τὰς ΖΒ ΙΟΉΒ, οι σημθα ἴο δι γᾶοο {Π6 ψ|0]6 “ψουϊ, βέατίοα τοροίμον ἐπ πῃ ἔπ 

Ἐταρίτοθ, (γ5Ὲ τϑρ οσπίατγ. ΤῊ Θ Ὅπ6 Δρροαγοά ἱπ {πο ὀοιη]δίβμθβ8 οὗ 18 ἕουτα: Γ 

οἵπος.: ὍΠΪΥ ἴπ {π6 βγβὺ ομμροάϊπηοπῦ οὗ {Π6 νἱξαὶ ρυϊμοῖρ]θ ψΆΙΟΝ 

Ἰῃο] Δ 64 41] αὔου στον. Βυὺ ὑπὸ ὑψοὸο Ἐπηρῖγοα μα] ποί]πηρ ἴῃ 

σοΙτηοι δχοθῃῦ ὑμοῖν ροϊμὺ οἵ ἀδραυύιγο δα ὑπο ὶν οἱαῖτη ὕο πηῖνου- 

ΒΥ. [ἢ ὈΥΠΟΙΡΙΟ, ἴῃ τηοάθ οὗἁὨ δούϊοῃ, 1π βού 8, 1. ΒΟΟΡο, ἴῃ 

ἸϑύουΥ ἐμὸν ΟΥ̓ῸΡ δὰ δυβοϊ αὖθ οομύναϑῦ. ΤῈ Βοπιδὴ ΕΠ ρὶγθ νγ8 8 

ΘΒΒΘΗ ΠΥ Ὀαβοα οἡ ροβιθνο ἰὰν ; 1ὖῦ ΨψὰΒ τηαϊηϊαϊποά ὈΥ ἴοτοθ . 1 

ΔΡΡρθαϊοα ἰο οαὐναγα ψ6]1-ἀοϊηρ ; Ὁ αἰτηθρα αὖ γγοάποιηρ οχύουμδὶ 

ΘΟΟΡΟΙ ΟΣ ΟΥ ΘΟΠΟΤΙΪΥ. 10. ΟὨτϊβἐϊδη ΘΠΡΙΓῸ 88 ΠῸ 685. 6556}- 

{18}}γ υαβοα οἱ ἔαϊψῃ : 1Ὁ ψγὰ5. ργοραραύοα δηα ἀΡΒ0]α ὈΥ ΟΟΏΥ]ΟΙΙΟΙ : 

1 Προ {86 ̓ὙΠοιιρ]ία δΔηα ψουκίηρ Οὗ παθη ὑοὸ ὑμαῦ ψν 16}} τνὰ 5 ἐξ πρίπίξααὶ 

δηα οὐθυμαϊ : ιὖ βύγονθ ὕοναν 8. ὑπ6 τη] 014 Θχῃ ιὐοὰ οὗ Ο16 

οοαπιοῃ 10. ΤΠο ἸΠΒΌΟΥΥ οὗ {1|ὸ Ῥουδῃ ἘΠ ΡΙΓΘ 15. ἔροτη ὑΠ6 ἢγϑὺ 

ὑῃ6 ΔΙΒΙΟΥΥ οὗ ἃ ἀροίηθ δημα 1[8]]1, οΠϑοϊκοα ὈΥ͂ ΤΥ ΠΟΌΪΘ οἰοχὺη 

δῃὰ ἸΉΔΗΥ͂ ὙΥῖ86. ΘΟΌΠ8615, αὐ 5.0} ἱπονίἑαυ]ο. ΤΊ}8 ᾿δίουΥ οὗ ἐπ 

Ομυιβύίαη ἘΠΏΡΙΓΟ 15. ἔστοῃ ὑπὸ ἢνδὲ ὑμ6 ΒΙΒΟΥΥ οὗ ἃ ψΙοϑουΊουΒ 

ῬΤΌΡΤΟδΒ, Βίαγοά ἃπα Ββαἀδάρηοὰ ὮὉΥ ποαασηῦ ζαϊ ϊθβδποῖα,ς. ἀμὰ 56]- 

ἘΘΟΚΙΩΡ; νυὺ 58}}} οογίδιῃ δηὰ ἃ ΔΒΒΌΣ οἀ ὑμβοῦρηι ΠΟΥ͂ΟΥ ΟΟΙΩθ]οὐοά. 
Ὁ Ἵ -- ὡς ἊΣ 

ΤΠ. 

ΟὨνίβέϊαη-ὀὀ ὀ Τὺ 15 ἀπ {80 τοῦ οὗ ὑμ18 οομύταθῦ, ὑπουρι 10 ψγὰ8. Ῥυῦ Βοϊάότῃ 

εὐ πον ΔΟΏΒΟΪΟΌΒΙΥ ΔΡΡΙΘμΘπἀθά, ὑπαὺ ὑμ86 ἢπα] ᾿θοθββιυγ οὗὨ {116 ρθγβθουίλοῃ 
βοσαῦθα, ΟΠ τας αἰτοοίοά ὈγΥ ὑμθ Επηρίγο ἀραϊηβὺ ὑμβ6 ΟἸμυσοι τηυδὺ ὃθ 
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ἴουμᾷ, ΕοΥ ἃ πιο ὑῃ6 ὙΆΧΙΠΩΣ ῬΟΥΤΘΥ ΤΩ]ρ]ῦ ποὺ Βθοπὶ ΒΌ ΠΟΘ ν 

ατοαὺ ὑο ἁγαίζθη {116 θα ]ουλυ οὗ ὑμαὺ ὙΠ 101.. ττὰ8. ἀροη ὑπ8 ὙγΆΠ0, 

Βαῦ Βοοποῦ ΟΥ ἰαὔῦον ἃ σοη τοῦ ἔῸΥ οχιϑύθηοθ τὰ ὉΠ νΟ ἰ8}}16; διὰ ἔου 

018. ΒΌΡΓΥΟΙ6. βὐὔτασοϊο ὑ}0 ΟΔΥ]ῈΥ Θηοοι ποθ 6ΙῸ ἃ Ῥγχορατγαίίοῃ, 

γον] ηρ {1Π|ὸ οπαγμοῖον οὗ ὑΠ1 εἰνὰ] ΤΙΌτοο5 ἃηα Βοψιησ ῃαῦ ᾿ὐονοϑίβ 

ΨΟΙ6 δι υπύδη 1} }}ν αὖ πὐαϊςο. 

᾿Αὐ Πυϑῦ, πονονον, ὑπὸ ηαύαχο οὗ ὑϊιο οοηὐγαϑὺ νγᾶβ ποὺ ΠΥ ἀμᾶον- Τ]10 η6- 
Ἶ : ΟΟΒΒΙΥ πού 

βίοοά. ΤῊΘ δ)ρο]ορ᾽εἰβ οοηδύμ ἐγ αδὶς ΠΥ ἃ τοοάομχ οὗ 1116. δῃᾶ να τμρ ες αἱ 

ὙΟΥΒΠῚΡ Βμ οι] ἃ θ6 τοΐαβοά ὑο {1Π|ὸ ΟΠ υἸβύϊαηϑ. αν}}10}} γα σταη ρα ἴο ΗΝ 

οὗμουβ. “8 ΒᾺῪ {1186 58 1ὴ 6 8ἃ5 ὑπ6 Οτοοϊκη, πιδύϊη ΜΙΆΡΟΥΥ πτ ῦθ8, 

“8Δη4 γοῦ νψχὸ ΔΙοῃμο δ1Ὸ Παἰθα ἴον {86 πὰπιὸ οἵ ΟἸιυιϑῦ, αν ἀν }}116 νὸ ἀ0 

ἐῃ0 ΨΙΟῺΡ ΔΙῸ ρΡαὺ ὑο ἀθα]) ἃ5. 5:5 ΠΟΙΆ, ὑΠ0.}} το 1ηὴ ΟΠ ογοὴΐ 

ΟΡΙασθ8. ψγΌυΆ} 10 ὕτοοβ ἀμ ΤΊ ΟΥΒ ἀνα πλΐσ6, δ11 οὔκ Δι ΟΡ ΟΘΟΑΠ]085....᾿" 

ΤᾺ ὑπο Ἰδοιηαῃ Ἐπαρῖγο, Δὐμομαμογαν υιΐοα ἴο Μαγοὰς. ΛΌΓΟΙ ΙΒ, 

ΟἼΠΟΠ ΟΌΒΟΥΝΟ ΝΆΤΊΟΙΙ5. ΟἸβύΟΙ 5 ἀπ ἃ Ἰανγα, ἃπὰ ΠΟ ΟἿ6 15 γόνου υοα Ὁγ 

ΕἸ δη ἔθαν οὗ ρυπϑ]πηοῦ ἔνουη ἀονούϊοι ὕο 115 ὨΔΌΟΠΔΙ ΟἾΒΟΥ- 

ΨΘΏΘΘΝ ΘΥῸ. δ ὑΠοΥ 6 φρϑαγῇ... 1λα ἔν τι. ΟΠ Ιβύϊδη. γοὰ Πᾶνο 

ΕΦΆΚΘῚ. ΠΟ ΘΕῸ, δἰ σοῦ Δ]]ΟΥ τι5 ὑΠΟῸρἢ 16 ΔΥῸ σΌΠΟΥ οὗ ἢ0 οὐ] η10... 

ἐἴο Ὀὰ Ἰιλγαββοα δηᾶ ρμἱαμάογοα πὰ ρμοϑυβοουίοα... ἢ Ὑ οὐ 10 5. στοὰῦ 

ΚΟΥ ἰο γ]ολα ἐπαῦ ψγὸ ἀὸ ποῦ ἈρΡ} γόοιο. ἀπ δ μλῦ ὑΠ|ὸ βατμθ. ρο5. ἃΒ 

“ΟἿ ΒΘΥΘΙᾺ] ΟἸὗ]65 ἀο. [1ὰ ἔαοῦ ὑμὸ τη Μ}|0 δοοιθοὸ ἃ8 οὗ ποῦ 

“ΒΟ ΟΝ ἢ ΔΠῪ ροάθ, Ὀθοσαιδο γὸ 40 ποὺ ΠΟ] 4 {116 Β΄. 1)6. ἃς ὉΠΟΥ͂ 

“ΔΟΪΙΓΠΟ ]ΟαρῸ, ἀο ποῦ ἄρτοθ διηοησθὺ ὑΠΘΙ ΒΟΙνοα. ἀροὰὺὺ ὑμ6. ρὈᾺΒ... 

“1 θὰ τπγὸ ἀγΘ προ. Βθοααβθ γὸ ἄοὸ ποὺ βματο ὑποὶν το] σοι, 41} 

ΟοΥδ165. νὰ 4}1} παύίουβ ἃτο ΠΠΡιουΒ; ΤῸΣ ὑπο ὦ ποῦ 411 ἁὐπλιῦ {πιὸ 

(5816 »ο06 5 ὅν 

ΤΊΘ βάτο Κιπά οὗ ἀγριπιοηῦ ᾿δ5. οοη ἀδοὶ τ} ἃ ΑἸ δγοηῦ ἀπά α15- 
ἌΡ Β0η}υ] οι]. 

Ῥαγροπο Ὁ. οὐἰονυ πῦμονθ. ΤῸ 15. ἀγριοα ὑπαῦ βοιπὸ δὔγα ηρο Οἰδηρ6 

τησδὺ ᾿ανὸ σοιλὸ ΟΥ̓ΟΡ ὁ ὑπ τ]ὰ Ἰμα ΠΌσΘμοο οὗ δηυιατύγ 11 τγὸ ἃ1Ὸ ὅο 

γδοοῖν ὑΠ6 ρορυΐαν δοσοιηίς οὗ ὑπ6 Ῥουβοου οηη. ΑΡΡΟΔΪ 15. τηδὰθ 

ἴο “886 πηϊνογβὰ ἐοϊογαύϊου οὗ γο]γ θ δια ἡ ἃ5. 1Ε ὑπὰῦ νου] ἃ ]ανο 

ΠΑλδαγΔ ΠΥ δαταϊὑζοα ΟἸυΙβυ δ! αὖ Ἰοαδῦ ὕο {Π|60 θυ ϊν!]ορο οὗ σοπη]- 

γϑῆ06. Τ[ηβιπτιδύοη5 ἅτ γόνα οὐὐ ὑπαῦ 16 τὸ ΟεἸδδαλ5. βαβογοά 

ὉΠΟῪ ὙΓΟΓΟ ὑμοιηβοῖνοβ ὕο Ὀ]ΔΏ1Ο, 

1 Φαρα Μ, 4ροΐ. 1. 24. 3 Αἰ ΒΟΏΑΡΌΓΑΒ, 1.65. 70 Ολιγίδί. 6. 1. 3. τώ. δ. 14. 

Υ. 16 
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ΤῊΘ 
ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ 
ΙΔΥ͂ 1ὰ [80 
ΠΤ 1 001] 
Οἰδί "8 
ΟὨσ β- 
1Δηἰ ἐγ, 

ι. ΟἘγσ18- 
ὑἰδη Υ 
Ὠἰνο γ581. 

ΝΑΙΟΠδ- 
1|γ οὗ 
ἸδοΙ8η 
το] ρίοῃ. 

ΤῊΝ ΤΥΌ ἘΜΡΙΒΕΙ͂: 

ΤΉΘΓΘ 18 ΘΟΡίαΣΪν ἃ ΒΘη80 1ὰ ΜΏΪΟΒ {8686 βαύθιμθηΐβ ΓΘ ὑγαθ. 

ΤῊΘ ῬΟΙ]ΙΟΥ͂ οὗ ρα μθμΐβπι 88 ομδηρθά, Ὀοοδῦβο 1Ὁ δὰ ο ἀ6α] τ] 

Δ δη δ ρΟ Β010 δϑὰ ποῦ ψ 0} ἃ φο-ογἀϊηδύθ θ6116 ΤῊΘ τηδυύγτϑ ταὶρ]ν 

μᾶγο ὀβοαροα ἰογέιιτοβ ἀηα ἀθαὺμ ὈΥ͂ ὑπ6 αϑδοίαὐϊοῃ οὐ Βοιαθ]δη06 οὗ 

ΟΟὨΟΡΙΩΣΟΥ ἴο ῬΟραΪδὺ ουβύοταβ, θα ΒΒ. ΘΟΠΟΥΤΣΥ ψουα ἢδγνθ 

ἱμνοϊνθα ἃ σοι ρ]θύο βδουϊῆοο οὐὨ {1ι6]ν ἔα], ΟἸγΙβυϊδ:β γοτῸ ποῦ 

οοηὐθηίθα 1 ΡΘΥΒ510Π. ἴο ὀχογοῖβο ἐπιοὶν ῬΘΊΒΟΏΔ] το] σίοπ ψιμπουῦ 

τηο]οϑύα 0; ΠΟΥ ἀοιημδηᾶθὶ ἔγθθάομη Ὁ. δχρϑηβίοι πὶ οοπαιοϑί, 

Τὸ ᾿Ἰμάφοά ἃ ἀἰδυϊηοῦ οοποορύϊοη 6 ἔουτηθα οὗ ψηϑὺ Οὐ ιν βυϊ ἐν 15, ἰὖ 

Ὑ}1}} 06 ϑνϊἀοηὐ ὑϊιαῦ ἃ Βίποονὸ δα σθαϊουβ ραβδῃ σου] ποῦ νύ ΡΟΙΒΘ- 

ουΐθ τ, ΤΠ Οἰιϑυίδι ἘΆΠ 18. πιΐνοιθα! : ἐν 15 Δ ΒοΙαίδ: Ε 8 86- 

Βτοδῖνο; ̓δηα ομο6 Τη01Ὸ ἰύ 5 Βρί γα] δηα ποῦ ΟΠ]Υ ἐθιη θΟΙ ἃ]. Οχ αἱ] 

ὑἴοβο. δτουπαβ ἀν ΘοΘΘβα ΠΥ οατπο ἰαΐο οΟ]] οι ΜΔ ὑμ0 Τλοιιλῃ ἰανν. 

1. ΟἸιμ θυ θη .18. ἀπίνογβα!, ΤῊ]8. ΟΠαγδούου β610 Ρ]σο8 10 αὖ 

ΟΠΟΘ ἴῃ Ορροϑβιύϊοιι ὙΨΕ ΟΥΘΙῪ ἔοστα οὗ ρμο]γὑ]ιοίϑιη. ῬοΪγ ΒοΙβια. 18 

ἀἰβυϊηούϊνο!Υ παύϊοπα!, Τ1]|Ὸὸ μοὰβ οι τοῖν {116 ΠΟΠΟῸΣ οὗἨ δὴ 

Βίαϊθ ἃν" 6 οομποοίοα τυιθ]ι 1 ὈΥ Βρ601}} 1.5, Δηιοηρ ὑπ ῬΟΙΔῈ5 Ὁ}}18 

ΒΟ]19 τγὰβ θοιθὰ ἃρ ψ᾿ ὑπὸ ψ μο]ο ᾿ἰδύουυ οὐ ὑμοὶγ θιιρῖνο, Ὑ8Ὸ 

Ρἰβάσα οὗ ὑμὶν ἀοιμηϊηϊοα ψγὰ5 16 νομΘ ]Ο τηοησμηοηῦ οὗὨ ὑΠ0} 

δηοϊοηὺ ἔα. .ΤἼ}Θ Ῥουιλᾶπομοῦ οὗ ὑρμαϊίϊομπὰ] υἱύοϑ υγὰϑ 0] ἃ ὑο Ὀ6 

ὑπ6 οοπαϊθίοη. οὗὨ {Π6 ῬΙΟΒΡΟΗΟΥ οἵ ὕμθ ἈΠ ἀηὰ οὗὨ {16 αῦο, 

“βδογα ρυϊναΐα ρογροῦμπο τηδηθηίο᾽ ἡ ἡγὰ8 86 ῬΥΙΠΟΙρ] Ὑ ὨΙΟὮ ἀπάθυ]αν 

ὕπ6 οοηὐϊμ ΠΥ οὗ ἀοπιοϑύϊο 116. “ϑοσα πλδ) ΟΡ ΤΩ ΡΟΥΘ ποῖ᾽ ἢ ψ88 

Ὅ8.6 ΘΟΙΩΡΙΟ]ΙΘηϑῖνο σὰϊ6 σὰ δηϊπηδύθα ἃπα σοιύγΟ Π]Θ ἃ οἰν!}] ΡΟ] ΙΟΥ. 

[Ὼ ὑΐιθθὸ ὑνο τηαχίτηβ ὑμαὺ “παύαγα] ρῥιοὺγ᾽ ψ  ῖοὶ σῶνο σο]οσθηοθ δηὰᾶ 

ἉΠΙΟΥ ἰο {116 στονίπρ Θοιμτποηολ ν ἔοαμὰ ἃ παύαχγαὶ δηθὰ οβθο- 

{λνθ ΧΡ ββδίοη. Ὑ]ΟΪΟΥΥ σὰ ὑ}ο σιῦ οὗὨἨ ὑ1ὸ πδύομδὶ ροά: ἀἰβαβίοσ 

ψὰΒ ὑμο σου δυθου ΤῸΣ πορ]θούηρ ὕμποιὰ, “1 ἢᾶνοὸ ἔουμπά ὑμπδῦ βοιωθ, 

ὙΥΙΟΟΒ. ΑΥ̓ΒΟ Ἶα5, 80. θοϊίθνο ὑμαῦ ὑμ0 1 ΘΟΠΟΙ ΒΙΟΠΒ ΔΘ ὙΘΥΥ͂ Ὑ180 

(αἰἴδοῦ {86 ἃ118 δΔῃα Ἰδῃσυδρο οἵἨ ᾿μΒρΊγΔΌΟΙ, δα ΒΌΥ, ἃ8 11 ὉΠ6Υ 6ΥΘ 

( αούϊηρ 8 ΟΥ̓ΔΟΪθ, ὑΠὰὐ Β᾽ ποθ ὑ86 τᾶσθ οὗἨ ΟἸΥἸβυϊ 8 ἢΔ8 Θοη6 1ηὔο ὑπ 

ἐἼσουἹα {86 ψ 8016 ον ἢ 8 Ὀ66Ὲ τυϊηθα, ὑμαῦ τη Κα μ65 θθθη γιϑὶ θα 

1 Οἷο, ἐξ Τορϑ. 11. 9. 3 βοῖγ, 46π, 1}, το. 
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“αν ἢ τηδη 1014 ἀἰδαβύογθ, ὑμαῦὺ ὑπ6 ὙΘΥῪ ροὰὶβ ἤν αραπάομποα {] 16 

ἐσαβὑοΙΩΘΥΎ ἰπποίίοηβ, ΒΘγθιη ὑΠΘΥ͂ ΟΠ66 ἀϑθα ὕο Ὀοβδύονγ οὰγτθ ΟἹ. ΟἿἹΓ 

(ΑΥΤΆ ΓΒ, Δα πᾶν θοΘη Ὀ8}18)16α ἔχοι ὑμ6 ΓΔ] Π15 οὗἉ ΘαΓῸ}.... ΝΥ ἸΏΟΤΘ, 

«φχαϑροναύοα ὈΥ {116 ΨΤΟΏΡΒ δηα 1Ώ 518. οὗἨὁ ΟἿ ΙΒ. ]Δ 8. ὉΠΟΥ͂ 56 η(, 1ὖ 15 

(581, ῬΟΒΌ]Θηοα5 δα ἀγουρ]ῦθ, ὑγαγ5, ἀδαγῦῃ, Ἰοσυβίθ, τοῖο πα 181] 

“Δη ΟὔΠΘΙ ΠΟΧΊΟῚΒ θοϑίβ ΟῚ  Β]10} {}|ὸ οοπα ποῦ οὗ ΠΠ| 0 15 μἰαρσαοα,.᾽ Α 

μυπάγοα απὰ ΕΓ γϑαγβ οἵ ΟἸἸ δύ] π ΒΕ ΡΥ ΘΙ ΔΟΥ σοι]ἃ ηοὺ ονμα]οδῦθ 

{πῸ ἔβϑιηρ 810} βαγνινρα {110 ἔτ οὐὖ οὗὨ ψ]}}16}} 1ὖ Πα στόνπ; ἀηά 

ἷπ ὕμ6 Ἰαβῦ δηά, 1ῇ βοὴθ τοϑρθοῖβ, ὑῃ6 στοαύοθῦ οὗ ὑπο ΔΡΟΙΟσΊΘΒ 

Ααραδύϊπο Ἰαθουγοά ἴο 5]ιθνν ἐπαῦ {]ιὸ ἀοβοϊαύίοι οὗ Τί] 85. ποὺ ἐὰθ 

ἴο ὑδ6 Δυδηςομπχθηῦ οὗὨἨ ἔἰιὸ ο]ἃ πιαύϊοῃ}] ΜΟΥ Β}}1ρ, 

ΤΠ6 οοηνΙοίϊοῃ  μ1ο]χ τνὰ5 ὑΠὰ5 Τα ντουσῦ Ἰαὔο {16 γορα!υῦ ἢ] η4 Βογλδη 
ἢ . ῬΟΙΙΟΥ δ ὑο 

ΤΊΙα ἰαησαισο ψ Ἰοἢ ΜΘ ΠδΒ τρ]ρίοῃ. νὰ 5 διἰορύοθα πὰ πἀϑοιὶ ὈΥ βύδθβῃῃθ. 

15 Βα] ἃ ὕἤο ᾶνὸ δἀάγοββθα ἤο Ατρυβῦιϑ βοὴ ἢ 8εῦὺ Ὀθΐονθ τὰ 15 

ὙἸΟ 5. οἢ ὑπ τἰρηὺ δἀιιϊηϊδύγαυίοι οὗ {10 Επῃρὶνθ Ὄχδοι]Υ ΟΧΡΥΈΒΒ50Β 

ψαὺ ὦ ὑμοιυσ θα! Βοιμλη σου 661 οα ὑῃ6. οἰ] η)5. οὐἨ χῸ]Π σοι : 

“νου ψ] τὸ δη 1 ΘΝΟΥΥΜΔΥ Β5ΠΟΥ ΤΟνόγθποο ἴον 16 ἀϊνίπο ΡΌνΜΟΣ 

«(τὸ θεῖον) γουτβθ} ἀοοογάϊηρ ἴο {10 τιῦθ8 οὗ γοῦν ξαύμογβ (κατὰ τὰ πάτρια) 

“ἃ πα ΘΟΠΙΡΟ] 811 οὐδιοῖβ ἴο Ποποὺν 0. ΠἸο50 ΨΠῸ ᾿ὐγοάποθ ἈΠΥ͂ 

ἐ βΌΣΔὨΡΘ ΟΡΙΠἷοα οἷν {Π|6 5 θ]οοῦ (τοὺς ξενίζοντάς [οἡ Αοἱπ 17. 20] τι 

«περὶ αὐτὸ) νἱδὶῦ αὖ ὁμοο ιῦμ μϑίνοα πὰ ο]ιαβυϊβοπιθηΐ, ποῦ ΟὨΪΥ ἴον 

ΕΠ16 βαῖχο οὗ ὑ1|ὸ ροάπ, ὑποῦρὶ ᾿ὸ Ψ]1Ὸ ἀΘΘρΊβθ5. ὑμθιὰ ψνομ]ὰ ποῦ γο- 

“ραγὰ δηγυλτηρ 6150, θαῦ Ὀδολτθ6. 5110. τηθη ΟΥ̓ 1 ΥΟ πο Πρ ΒΌΓΑΠΘῸ 

ἀν] 1 0165 {καινά τινα δαιμόνια) τ Ρΐδοθ οὗὨ {16 οἱὰ γογβαδο τηλην 

θη ἴο δάορὺ Τοχοὶσ ων 5, δα ἔροπὶ ὑῃ}15. σατ56. ΘΟ ΒΡ οἷο5. πὰ 

“ σοΙ Ια οι) δια βοοιοῦϊοβ ἃγ6 ἑοσιηοά, ἡ }}16}} ἃ ΟΥ̓ ἼῸ πηθϑη8 6Χ- 

“φῬραϊοηῦ [ῸΓ ἃ ᾿ποποῦγ. [920 ποῦ ἰοϊογαύθ {Π0η ΔΏγοιο ὙΠῸ ἀ|8- 

ἐΒο]ϊονοβ ἴῃ ὑπο σοὰβ (ἄθεος) οὐ ρυδοῦῖβοβ Βα μογαθϊθϊοιιβ τὸ (γόης)"» 

Τηὸ ἴογὰ οὗ {π6 ψογα5, ψ 1οἷχ ΠΙΟΠ. τι565, ΒΘ 5 ὕο ᾿ᾶν6 Ὧῃ ΟὈ]αὸ 

γοΐθχθησα ἰο ψμαῦ μ6 μαά μοᾶαχὰ οὗ ὑπο ΟΠ υἸϑέϊλη5 οὗ μ15 οὐ ἐπιο, θαΐ 

1 ΑΥΟΌ. αὐν. Ναῖ. 1. 13. 
2 ἘῸΣ οχδηλρὶο, οἴου Θηαθτηθγαίϊπρ 

ΒΟΙῺΘ οὗὨ 110 αἰβαϑίθυβ οὗ ὑμθ 1 ΥΘ 
ἴῃ Ῥσω- τ βύΐαι ἐλ 65, Αἀραβεϊπηο ἀ5Κ8: 
ΤᾺ]}18 ἰίδαιθ νδηϊίαβ «πδίθιλ ΤΟΥ ΠΔ118 
οἴᾳὰθ χοβροημᾶάθγθ σοιωρθ τσ, ααϊὰ 
δοῦσα πο ΟἸ γι βίϊδμαθ συ] σίομὶ ἰχὶ- 

Ῥαοτοῦ 81 ἐοιῃρουῖθι5 ΟΠ σΙβυδ η18 νἱ0- 
τοῦϑ ἘΠῚ ἰάτπθη αἰ 5 518. πὸη δία ὑτῖ- 
Ὀασηῦ; αἀπογχη ᾿ἄδο οαἰύαχα σϑαπγαμὶ 
ὯΘ ἰβία γὸ] ταϊποσα ραϊδηΐαγ οαπὶ θὰ 
τηδ͵οτα ρου] οσηὗ ἃ ααϊρ5 δηΐθδ 6016- 
ναμίυγ (Αὰρ. ἀ6 Οἷὺ. Ἀἰϊ. 31). 

8 Ὁίομ ΟΔ85. 111. 4206, 

16----2 
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ΤῊ 5816 
Τ6 6] η0 
εἐΧργοβαρᾷ 
ὉΚ ΟὐοἸβ5. 

Οὐγγά- 

ΒΡΟΔατησ 
κἴοῃ οἵ 
ἰο]ογαύιοῃ. 

ΤῊΝ ΤΟ ἘΜΓΡΙΕΣ: 

ὑπο ὶν ΒρΙγΙ 15. ΡΟΥΘ οὐ σοπδοηαηὺ ινῃ ὑμαὺ οὗ ὑπὸ Ατπρυβύαῃ ἃσο, 

Ναύομαὶ ἀϑᾶρθ Μὰ ὑπ6 οὐ αυΐοη οὗἨ ψΟΥΒΏρΡ. Τὸ βαποῦυ Ὑ]}10}} 

διρῸ ὈΥΙΏΟΒ ὕο ΘΟΥ̓ΘΙΠΟΙΪΘΗ ἃ ΠΑ (ΟΠ 065 15. ΘΧΘΟΟΥ ὈΙΟΡΟΥ Ομ θα ἴο {1161} 

δηὐϊαυϊγ, “Βο]σίουβ τοβρϑοῦ, ὕο τι50 ὑπ 6 ΟΡ 8 οὗ 8 ἰδύθυ υυυιῦον, 418 

ἐ ποῦ ᾿Ἰοββθηδα θαῦ ᾿πογοαβοα ὮὈΥ {ϊπι6.᾽ 

οἷ. ὙἸΘΒ. ὙΧΟΤῸ ΘΙΜΙΠΘΗΌΥ οἰαγϑοίογιϑῦϊο οὗ οιηδῃ Ῥο]ον, αὖ 

ὑμον ψοτο ποῦ ΡΘοι] αν ἐο 10. ΤΊ ϑαμλο ἐμοιρ να Ὑγ 6 δ ρα ΙΘΑΠ]Υ͂ 

βού ἔουἢ δ5. ἃ ΘΘΠΟΙΆΙ ὈΥΙΠΟΙ]6 γ (ἰΟ]5115 11 Ἠ15. γοΥΪς ἀραϊηδὺ ΟἸγΙϑΌϊ- 

Φγ. “ἸοΙ. παύϊοπ,, ΠῸ βαγϑ, “ΟΌδβουνοϑ 105. πα 008] 65. τ παύου ον 

ΟὙΠΟΥ͂ ΤΥ ΠΔΡΡοὴ ἴο "6. Απά {Πλ5 οὐδύομῃι 15 αἀναμύδρθοιιβ, ποῦ ΟὨ]Υ͂ 

“ἢ 50 ΓΤ 8ἃ5. αἰΠογοηῦ θοΟθ]. ᾶνο οοποθῖνοα {6 1Ιᾶθα οἵ αἰμογοιῦ 

"Ἰηθθϊθα οι, ἀπά τλθ οασ]ῦ ἴο ἰτοορ ψ]αῦ Πα 5. Ὀδοη γα Πα ΤῸ} οοπη- 

ἐσηοῖ πιὸ; μι 150 ᾿ϑοολιβο, πὶ 11] ρυ θα Πἰγ, ἐπ αἰ Ποροαῦ ρᾶγὺα οὗ 

εὐΠὸ οατὶ] ΘΙῸ ΟΥ̓ ΟΙΠΆ]Υ ἀβδσηο ἰο ΕἸ οσοηῦ ῬΥΌΒΙ 1ησ ῬΟΨΟΙῊ 

" (ἐποπταί) «μὰ ἀϊπυυ]ῦθα ἀοοουπι ὑο σογύαι Βονουοι σΌ 105, αν ἅτὸ 

50. δατηϊηϊβίογοά, ΟὈμβοαιθη ΠΥ. {Ππ| ΟὈΒΘΥΝΆΠΟΘΘΒ. 1. ΘΔ 0}. ἡδύϊοτι 

“Ψ}}}} "ὸ τ ρ ]γ σομἀποίοα 1 {ΠῸῪ ἀτὸ ἀπ θούοι Δοσου Ππς ἕο {Π|0 1} 

(ΘΟ ΟΨΘΙᾺ] νίοννα; δα 10 15. ΤΠ ρίοι5. (οὐχ ὅσιον) 0 ἀθτοροΐο ψ]αῦ ΠλΝ 

ΡΟΘῺ ΟΥΡΊΠΔΠΥ ἰηδυλθαι οαὦ 1. δαοῖν ραγυϊοα]λ" μ]οο "ἡ ΑἪ πμῖνονβὰὶ 

γΟΠ ρον, ἢ ΒΆγ 5. ΘΙδον ΠΟΙῸ, 185. ΦΌΒΟΙ ΕΟ Ἱποοποοίνα ο, “ΤΠ ΔηγοΙο 

ΠΏ ΡΟΒΟΝ ἐπαῦ 1 15. ῬΟΒΒΙΌΪΟ ὑπαῦ ὑπ6 1η]α ὐαὐβ οὗ Αϑῖὰ δηα Ἰθαγορο 

“πὰ Αἴτγῖοα, ἀὐσὐτθοκα δα αν θαγαη 5, Βα] ἄρτθο ὑὸ [ὉΠΟῪ Ομ ἰανν, 

6116 15. ΠΟΡΟΙΘΒΒΙΥ Ἰρπογδηύ 

Εσοια ὑΠι080 Ῥαβθαρο5 1 15. ΘΒΥ 0 566 Μηλὺ γα 8 ὕΠ 6 ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΙΠ 

Ἰάθα οὗὁἉ οϊοταύϊοῃ. 1ῦ “νὰβ ὑο]ογαϊίοη μαβοὰ ὍΡΟῺ ὑπο. πγαῦτπα] γθοου- 

εἰ ]οἢ οὗἨ ρϑυ 8] οἰαΐτηβ. Τ08. Βυπι0} ἃπά τηοηυτηθηῦ ψγὰ5 ὑ}6 Ῥϑη- 

ὑϊοοη. Α5 παὐύϊοη αὔον παύϊομ ὑγὰβ ἱποογρογαύοα ἢ ὑἢθ. ν]ούουϊοιϑ 

Ὀοάγ, ΠΟῪ ἴουτηβ Οὗ ψ0γ}5}}}} τϑοοϊ νο ἃ 1Ἰπλῖῦο ἢ βαμούϊοιν ἕο {80 ῥτὸ- 

ἰοούϊοη οὗἉ ὑΐιοβ τὸ ἄσοὸ αἰτοαγ ἀθνούθα ὕο ὑποπ. 1116 ΟΠ ΌΘΓΟΙΒ 

δοοορίθα ἰοσοῦμον. Ψ1{Ὶ ὑπὸ ρηονίημοο {116 ἀπὺγ οὗ γονόγθησθ ὕο {10 

ἸΙΏΒΘΟΙ ΡΟΨΟΙᾺ ΠΟ ]ΠΟΒΘ σπΥ Δ Ώ8}}10 1Ὁ ᾿Δαὰ Ὀδοη γ]ασοα, [1 

{116 βύνρ νου οὗ ἃ Ῥαραη δἀνοσαίο “ὑΠ6Ὺ ἀϊά Πομϊᾶσο ὕο ὑπὸ 

“γδηαυ δι α ἀΟΣ 105. πὮ}]0 5011} Πα Θα τιν ὑμθ 1] ραϑδίοι. οἵ 

1 Μίησπο, 5]. Οεί, 6. 3. (οἾἶβαβ 8Ρ. Οχίρ. ο, Οεῖς: ν. 28. 
8. (ἃ. αν. Οεἷσ, 1. 6, νἱ 1. 7,2. 



ἱ ΤΗΣ ΟΗΒΟΗ ΑΝῸ ΤῊΣ ΟΠ. 

ἐγχοίοῦΥ : ὕμου βουρὶιῦ [ῸΓ βίσαηρθο σοάβ ἀηὰ τηδᾶθ ὑΠοχὴ {1161} ον... 

“ἸΉΘΥ͂ ὑοοῖς ἀροῖ ὑΠπουβ  ν 95. {Π|Ὸ ΚΘ] 1σῖοι5 Βουν 668. οὗὐἨ ΟΥ̓ΟΥῪ παύου ἴῃ 

86 ψου]ᾶ, δὰ βὸ ἀοβουνθά ἀμὰ νοι {116 Βονουο σι οἵ 41} (ἀπηὶ 

“ΠΠΙν ΘΒ. ροηὐπὶ βδογ ΒΈΒΟΙρίαηῦ οὐΐδηυ τοσπὰ ἡπουπονι)}}.᾽ 

Ταῦ 815 πιλι] [0] νου 5}}10 ἡχΧὰ5 θαβοα προ ὑ}1.0 ΘΟ-ΟΥ Ιλ 100. Θηη ποῦ 

ΡΟΝ ὑπὸ οομἔτπβίοη οὗὨ υἱΐοθ, [0 τϑοοσῃϊδοά ἃ γαυϊοῦυ οὗ Οὔ] ρα ΟΝ 

ἀπά ποῦ ἃ ἔοοάοη οὗ οἰιοῖοο: ἤχιγ ἀπ ποῦ 1 ΠΟ Υοο6 οὗ σὴ, Νὸ 

Ἰηάϊνιάτια} Ἰλομλαιν οουἹὰ οἰδίιη ὉΠ|6 ρουβομαὶ τἰρηῦ οὗ πἀορύπρ {116 

ζο]οναύοι αὐὐτ], ΤΊ νοηο Ά}}16 ἰὰνν οἵ [10 Τψοῖνο ΤΆΡΙΟΝ. γομηο 

ἘΠΥΌΡΟΔΪοα ; ΚΝῸ ομ8 58}} ᾶνὸ μος ἴον ΒΙ ΒΟ  Γ ἀίομο αὖ 1818. ΟΥ̓ 

ἐῬ θάβιγθ, 81. Π 6. 5118}} ποῦ ἡ ΟΥΒ 10 ἴῃ ρυϊναῦο μΘῊ] ΟΥ ἴον ΘΌΩΒ 

πη] 85 ὑΠ6 Υ Ὁ Δἀορίθι Ὦγ ὑπὸ Οἰαςο (βορασγλῦη θμιο Πα ϑοβοὶῦ ἄθ05, 

ΠΟΥΟ ΠΟΡῸΒ ΒΥ Ὸ ΔανΘΠΏΒ. Ὡ151 ΡΠ 0116 6. ἀβοῖθοβ γυναι. οΟ]πηῦολ.᾽ 

Νοὸν (1 τ τοταλλῃ ἀποη!ογοοῦ, ὙΥ̓ ΟΣ ἔγοιμ ὑϊπηθ ἰὼ ὑπὸ τπιάῴον {πὴ . 

ΒΟΡΌΌ]1Ο σροδῦ ΘΑ] ΠΣ 0165 ἄνονθ ὑπ 0 ροΌ}]ο ἕο Ἰοοῖς ἔοΣ ᾿Ο]} ἢ δύγαησο 

ΘΟΥΟΤΩΟΙΪΟΒ, ὑπ σονογηγηοηῦ νἱηςἸοαῦοά Ὁ86. γανγ οὗ {{π|| παλομαὶ 

ΤΘ]ΙΡΊΟΙ δι [Ον αι 0 116 ἼνΟΥ5}}1}0) οὗὁἨ ΤΟ} 0151. ρΡΌΠ5. οὐ οἱ Ἰλοιμδὴ σοι 8 1} 

ἃ ΠΟΥ͂ΘΪ τηλημοῦ ἢ [{πώ6ν ὑπὸ ἘληρΙνο, 6. {πὸ σοιέπδίοι οὐ υἰσαα] 

ΔΒ ΙΩΟἹῸ Ὁ Ἱἀσργοδά, 0. ΒΘ. 9.101} 106 Μὰ ποῦ ἘΔ ΥΡ]ΙΘΏΔΥ 

ἀϑβουύοα ἀπ σοποταὶ γοϑυυ] οὕ! Ο8 ψογῸ θἰλοθά ἀροη {πὸ οὐδ υναὐϊοῃ, οἱ 

βγη 6. ΘΟΥΟΙΣΟΊ108. Δυραδύι οι ἃ ποὺ ἅ}1οὸνν ΟΕ σγ  ὐυΐλα αἰδοβ᾽ ἴο 

"ὸ μου ον πιο ψ ῃ1η {Π|ὸ μομπιονταπι, δη ]ΠΘὰ. ὑπὸ αἰ110. ὑνὰβ. θτΌΚΟΙ 

γοογοί ἐδ ἃ μλ110 {αγ πον ἔροιὰ ὅΠ|6 οἷὐγ. ΤΊΡΟ 5. δούοὶ ψ10]Ὶ 

σγοαῦον Βαυθυν ὙΠΘΩ, ἃ5. ΜῸ ἸΔῪ ΒΌΡΡΟΒΟ, ὑπο ἰοῦ: ἀο. Ἰ ΟΊ 5}}1}} 

ΜΒ ΒΡΙΘΔαΣη διηοὴςσ ὕπ0 Ῥοιθλ μορη]ατοη, 16 Βαρμγοβροα ἐἰ}ν0 

“Ἐρσγρύϊδη δα σον δῖ σἰύοδ᾿ ὉΠχοιρουῦ Τύαγ ὈΥ ἃ ἄσοτθο οὗ {ιο 

Βθηλύο, ὈΔΗΜΠ6 4 ἔοι" ὑπουδαμαὰ οὗἨ {116 οἷδὴ5. οὗ οι θὴ ΠΟ ΜΟΙ 

“Ἰηΐοοῖξρα χα} ἐμαῦ δι ρουβθθιοι ̓  ἀπά τοηπο 41} ψψ]ο ΔοΙ τ ἰὼ 

δι) αν ὈΘΌΥΘ ἃ οουίαϊ αν οὰ ρα οὗἨὨ Ὀδῃδ πηθῦ ἤΌσὰ Τα] γ". Α 

ἀοβηϊίο ρομα Ὁ ψψὰ5 αὐϊδομοὶ ἴὸ ὑΠ6 οὐἴμιο οὗ ργοβοϊγυϊῖησ, “ΠῚ ΔῺΥ 

“0η6,᾽ 10 νψὰβ Θηδοὐθά, “ἰηὐχοάτιοο5 ὩΘΥῪ ΣἹ65 (Γ6}]]ΡΊΟΠ 05) “ἀΒΚΉΟΨΜῺ 

1 Μίηυο. 16], Οεἰ. ὁ. 6. Μδοτοθίὰβ 3 Τὴν. ἵν, 20; ΧΧΥ͂. 1; ΧΧΧΙΧ, 18. 
(11, 9) αἰνοβ {μ6 Τοστσλαϊα οὗ ἱπγοοαύῖΐοη ΟΡ. γα]. Μακχ. 1. 3. 
δααγοββοᾶ ἰο ἔμ6 ἀοι 105 οὗὨ ἃ Ὀοβἰομθα 4 Ἡΐοη 485, 1111..2; 11γ. 6. 

ΟἿ. δ Πᾷο. ἅππ, ἰϊ. 85. ΟΡ. δορί. 
2. (Οἷς, ἀ6 1,ερ. Ἰὶ. ο. Τὶδ. 36; Φοβορῃαβ, Ἅη, χΥλῖ. 5. (4): 
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Νο ἐο]6- 
ταὐϊοι {}}} 
χοοϑηΐ 
ΔἸΠΔΘΒ [ῸΓ 
ῬΘΥΒΟΤΒ] 
ΘΟΒΥΟΙΣΟΏ. 

ΤῊΝ ΤΎΟ ἘΜΡΙΒΕΝ: 

(186 ΟΥ̓ ὈΥΪΠ610]6 (θὰ ν6] ταὐοπθ), 1ἢ 6 ὉΘ οὗ 8. ᾿Π]ΡΉ ΘΙ βύα ϊοη ἢΘ 

“Ἷᾳ. ὈΔηΙΒῃ6α (Πποποϑύϊουταεβ ἀδρουίδηθαν): 15 οὗ ἃ ἰοσϑν ἢ6 18 ρμαὺ ἰο 

“ἀραῦ".᾽ 

ΤΉΘΓΘ 6 Γ6 Θχοθρϊ 0 8] ΟἰΓΟυΤηβύδ ἢ 668 ὉΠ6ΘΡ ΜΨΏΙΟΙ ὑῃ6 Βίαὺθ β8πὸ- 

ἐϊοηρα {16 ψγουβὶρ οὗἉ βύγδηρο ἀ δι 168, ἴῃ Ψ Ὦ]ΟὮ Οα56 ΔΩΥ͂ οἰ ]Ζθη ταὶρῦ 

Ῥυδοίΐοο {Π6 Τοτεῖρῃ σἰΐθα ψιὺπουῦ τϑργόδοθ. Ενθῃ [515 ἀπα βου 8 

ἔουηᾶ αὖ Ἰαδϑὺ πῃ δοκηον)οάσοά γ]δοθ 1π ὑπ6. Ρ.]1 5 βουνιοοῦ; δῃὰ 

1ῦ ψὰθ ὑπ Ῥοραΐαῦ Ὀθ]1οῦ διμοπρ ΟΠ Υιδύϊδηβ αὖ ὑδθ πὰ οὗὨ {ὑΐὸ 

ΒΘΟΟΠΑΩ͂ οΘηδα ΤΥ ὑμὰὺ ΤΙΌΘΡΙΒ. ἀπ ρου ῦ58 Ηλαγίδη, κα ΑἸοχ- 

ΔΠὯον ϑθνουιβ αὖ ἃ ἰαΐου ἀδίοθ, δὰ ἀοϑιριθα ὑο οχίθηα {18 σϑοορ- 

ἰοι ἰο ΟἸιεῖδυ, Βαὺ {118 σοογάἀϊπαύοη οὗ ΠΟῪ ἀοἰὐῖο8. τὺ ἢ {16 

ο]ὰ Ῥηουρὴξβ πος ΤΌ 108 ἔλοτη ὑδθ οὐ σὰ} ΟὈ] σα 5. οὗ ὑμ6 Ἐοτηϑῃ. 

Ἠδ οουἹὰ 0 ΤηογῸ ]6ΡΆ]]Υ ἀϊνοδὺ ὨΤη801} οὗἨ Ηἷ58 τ] σίου ὑπ οὗἁἨ Ἀ]Ὰ 

οΟΙὐ ΤΥ. ΤῸ τοΐαβο Ποιηαρὸ ἴο ὑπὸ ροιβ οὗ ὑπ ὐαϊα νὰ οϑβθῃθι  } Υ 

Θά ΒΟΗ. . 

"ΤΕ ἰ5 ουνίουβ ὑπαὺ ΟἸεἸϑυϊδηλῦν οου]Ἱὰ ποὺ ΠΟΥ ΔΗΥ͂ ΟἸΓΟΌΤβδ Π 68 

οΟἸαῖτα ῥγούθοϊίίοι. ἔγομι ὑο]θγαϊίοη, 15 1ῦ οδῃ ὍῸ 80 68}104, Ὀδβοὰ ὁἢ 

5110}} ῬΥΙΠΟΙΡΙΟΒ ἃ8. ὑποθθ, Τὸ οαπηθ ἔουαγα ΔΒ. 8. ὉπηΊνΟΥΒ4} γϑ] Ἰσῖοιι. 

Τὸ οου]Ἱὰ ποὺ ἰαϊζο ἃ Ῥ]469 88 ΟὴῸ ΔΙΠΟΠΡ ΠΔΠΥ; 8η4 {815 τγᾶϑ {86 

αὐτηοϑὺ Μ}}10}} δηοϊοηῦ τηοᾶθα οὗ ὑμποιρῦ οοὐ]ὰ δοποοάθ ἕο 10. ΤΊ] 

Ἰάοδ οὗἉ ἰο]ογαύιοι ἃ5 Ὄχργοδβιηρ ἃ γοβρθοῦ ἴου ῬΘΥΒΟπα] σου ]ούϊΟη. Ὑγ88 

αὐύουϊγ ἀπ ϊσποσσα ὅο δι βὐαύθθδτηθη οὗ ὑἰὸ οἷά ψουν]α. Τὺ ἔουπᾶ πὸ 

Οἶθαῦ ΟΧργαβδίοῃ ἴῃ ὑ86 πθὴ μου {1} {π6 βονοηίοθηθῃ ΟΘΏΦΌΤΥ. 

ΤῈ ἐοϊογαξΐοπ οὗ {110 ἘΧΆΡΙΓΟ γγὰ8 1ῃὼ οἤἴβοῦ ποῦ ΜΙΚΘ ἑοϊογαὐΐου πὶ 

Ἐιββὶὰ πον: 10 Δοσορυοἃ αἰ νου βὶ [105 Ὑγ}16}} Πα οδύδ Ὁ] 18}8ἃ ΠΟΤ ΒΟΙ γο8 

ὈΥ͂ ϑοίμδ! οχιϑύθποο, Ὀὰὺ 10 Δ] οσθα πὸ ΟΠΔΏρΘ ἈΨΟΥ ἔγονῃ {ἢ πδύϊομῃδ] 

ἔλἢ. Απά γοῦ τηουθ ἔμαπ {πῖβ αὐ. 15 βγϑῦ ΒΡΡΘΑΤΆΠΟΘ ᾿Ομειβδανεεγ" 

δου ]α χϑοοῖνα πὸ ϑαποῆν ψ]ΠοΘἢ Βποῖι ἐοϊογαύίομι 88 ἐπῖ8. οι] ΘΟΠίδν. 

Τὸ ψὰβ ἃ ὙΘὈΟ]]Ποη ἀραϊηϑὺ ὅΠ6 ὈΥ]Π61016 οα ΒΟ. ὅμὸ ἐο]οσγαύίοῃ τγᾶϑ 

ἴδαπάοά. Ις νὰ ἃ πον (ΔΕΒ ἀπ ὑμοτγϑίουο ΔΌΒΟΙ ὐον ἴο Ὀ6 οοπ- 

ἀθηηθα. «υἀδίδηι Πδά αὖ Ἰθαϑὺ ἐπ6 αὐὐγιθαΐθ οὗἨ δηὐαυϊγ. Βαὺ πὸ 

ΟΥτΩΘ οοὐ]ὰ Ὀ6 σγολύοῦ 1Π ἐδο Θγ6 οὗ ἃ Ῥοχηδῃ Ἰορ 8] ον ἐπα ὑο 681] 

ἀραὶῃ ἰωδολὴ αοϑύϊοη τ μδὺ μδἃ ὁπο0 ὈΘΘῈ βού ]6α πὰ ραϊηδά σΘΠΘΓΑΙ ουΓ- 
“δῇ 

1 28]. Ῥφα" ἄϊδπε, Εδο. Ὑ, 21, ὃ 2. ΤιΑτρτϊὰ, Οοπιπιοᾶιιβ, 9. 
2 Ξραγθίδη, Οατγαραϊία, 9. ΟΟΏΡ. 3 Ἑυβθὺ, Η. Ε. ἰὶ, 2. 
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ΥΘΠΟΥ. Α’β ὑΐπηθ ψϑηὺ οὴ, μονονθν, ὑῃ6 ΟὨυἸϑύδη ΕΔΙ τσὰβ στα} γ 

ἀ6] Ἰνογϑα ἔγοτῃ {1118 δοουβαύϊοῃ οὗ πονοϊύγ, ὑποὰρὶι ὑΠ6 τἶβθ οὗἨ νϑυίουβ 

ΤΌΥΤΩΒ οὗ ΠΟΥΘΒΥ ἰγθαπ λυ Υ οχροβοά ὑπὸ οὐϊμοάοχ ὑὸ {16 οθδυσο οἵ 

ἱῃπονδύϊοῃ ἃ πα {165}. ἀπβουθ της οὗὨ ὑπ6 τηλμ8 οὗ τοῦ, ΤΠ δυρσυτηθηίε 

οὗ ἐμ δροϊορἰδὺβ τη ῦ πᾶνθ ρτοάπορα βοῖηθ δἴοοὺῦ ὈΥ Βμονίηρ ὑμαῦ 10 

ΔΆΒ ΘΓ ἕο πα ολΥ]οϑὺ 1ηϑύϊηοίβ οὗὨ Ἰιαγηδηλγ. ΤΉΘΥ οου]ᾶὰ γ]οδά 

ὑμαὺ ἴῃ ὑδο σομϑι ἀουαὐϊοη οὗἩ οὔθ 1 πούμ!ηρ' 15. ὑο 0)ὸὺ ολ]]οα Ἰαῦθ: ὑπαὶ 

ΜΓ ΠΘη ὑμοτο 18. πὸ ὈοσΊ ησ ἀπ πο Θηα, πούμιηρ 15. θοΐογα 105. ὉΠ ΟΥ̓ 

ὈΘμΙηα 10: ὑμαὺ ὑμ6 ἀἰνι 8 ΘΟΌ 5615 ἃτ6 ὁη6 δη Ηχοά, τιδηϊζοβίοα ἴῃ ἃ 

ἀοήπιύθ ογάθν ἀπά 1180]6 (0 πὸ ομδηραῦ, Βαῦ ὄν ψ ῃθῃ ΟΠ ΥΙβυΔηΌν 

Πδα σοι ὈΥ ἤθτοΙο ὁμἀ τη 66 ΒΟΏ16 σΟΠΒΙ ἀΘγα Οἢ. Ὁ. ἃρθ, ΜΓ ΠΘη 1 τγὰβ 

ὯΟ ΙΟΠΡῸΓ ΘΟμἀθτηηθα ψιύῃουῦ ἃ ΠΒολυηρ ΤῸΥ {116 ζαία! ἀαοοῦ οὗἉ γτοοϑηῦ 

ΟΥΙΡΙ, 1ὖ βύοοἀά πόπὸ ὑπὸ 658 ὩΘΟΟΒΒΔΥΠΪΥ ἴῃὰ δηὐασοπίθα ψιῦῃ ὑμ6 

Βρ᾽ τ οὗ ὑπὸ Εϊηρίτο. Τὸ πιοϊπίαϊ πο, ἃ5. Ὑ76. ΠΥ 5601, 0Π6 ὉΠΙΨΘΥΒΑΙ 

ἔογτῃ οὗἉ σοὶ] ]ρίοη. ἃσδὶηδῦ ΤΏΔΩΥ παύϊομα! ἔογτηϑ, Απά ὑπ Θομβοα ποθ ὰ 

οὗ {86 δι αροιίβυη Μ01 Ὀ6 ἕουπα ἴο Ὀ6 ποτὰ ΤᾺ. τοδοιίηρ, 1 6 Θοη- 

Β. 6 8. 0016 ταοῦο ἴῃ ἀοίαι! ψῃαὺ 86 Ἰδοτθδῃ ὑμοουυ οὗἨ ἃ παίϊομαὶ 

ΤΟΙ ΘΊΟΠ. Μγ88. 

ἈΑοοογάϊην ὕο ἐπὶ. ὑπο παύϊομϑὶ το] ρίοπ τὰ ἃ ραγὺ οὗἨ ὑδο ἢ15- ΤΊ δη- 

[ου 04] ἀθνοὶοριμοιὺ δηᾷ μα 5 οὗἩ ὑπ παὐΐζοη, ἃ τηοάο οὗἨ οχρυθδβίπηρ κῶν μα! 

οονὐαίη ὑπουρβ μα οομνϊοὐϊοπβ ψ μοι οου]ἃ πο τποτθ θ6 οπαπροὰ ΤΡΠΕΙΟΣ: 

ὑπῃδὴ ἸΙαησιᾶσο. ΤῊΘ διρὰγβ ταϊσηῦ ποῦ θο]ονο ὑπο} οὐαὶ αγῦὺ: 

ΒΘΏΘΙΆΪΒ ταϊσὺ ἀοβρῖθο 1ὺ, θαῦ 5.1} Οἴοοτο δ ἀ5: “ἼΠοβὸ τ ῃο ραὺ ὕο 

ἐβθᾶ δραίηϑὺ ὑπ ΔαΒρΙσ65. ἄθβοῦνθ ΔΩΥ͂ ΡΒ πιθηῦ. ΤΟΥ ψΌγο θουπά 

“ἴο ΟΌΘΥ ὑμ6 οἰαΐτηϑβ οὗ το]! ρίοι : ὕπο ν οαρηῦ ποὺ ὕο μανὸ βοὺ 8146 ὈΥ͂ 

(Αἰ ὑγαΥῪ 861 1}} {116 οσαβύομι οὗὨ ὑμὶν δῃοοδίουβ ἡ “ΝΟ τηδὴ}5 βρ᾽ 

«88 05 Οοἰΐα ἴῃ δηοῦμον μ]αοθῦ, “Ὅ0. 6 Ἰοδυμιοά οὐ ἀπ θαγ θα, ν}}}} ΘΥΘΓ 

ἔχῃονθ ΠῚ ἔγοπι {ἢ ορί πίοι νοι 1 μάν γθοθῖνοὰ ἔΌΤῚ ΤΥ Δμοοβύουτβ 

«ἀθουῦ ὑΠ6 ΜοΥΒΒρ οὗ ὑπὸ ᾿πηταονία! ροίβ.᾽ δΑγγΟ ἴᾳ ὑγοαύϊηρ οὗ {0 

1 Ὁϊοοϊοῦ. ο. δἄν. Νδηϊοῦ : ὈῚΣ -ὀ ἀοῦοί. Μαχὶπλὶ ΘηΪΤὰ ΟΥ̓ Π15 οδὺ ζϑ- 

τηογία]ο8 χουν ἀδηύϊα κα ογαϊπατο οὐ 
αἰβρόμοσα αἰρηδίϊ βαηί, ααῷ Ὀοηα οὐ 
γοσὰ δβυηΐ, αὖ χιυ]ζογτ οὖ ὈΟΏΟΥΠΙ 
οὐ ΘΡΤΘΘΊΟΥ.Ω ΥὙἹΓΟΓΌΓΤΩ οὐ ΒΔΡΙΘῊ 185ὶ- 
ΠΛΟΤΌΤΩ ΘΟΠΒ1110 οὐ ἐγδοίαία 1Π| 088 
ῬΧΟΌΔΤΘΗΓΙΥ αὐ βίαι πογθηΐαγ : απ 8 
ὯΘΟ ΟὈΥΙΔΙΩ ἰτ6 Π606 χσοβιϑίοσο [885 οδβί, 
ὨΘαῸΘ ΣΟρτθ θμαϊ ἃ ἤονὰ Ὑοῦὰ8 ΤΟ] 10 

ἰγαοίατο δ ΒΘΙΩ6] ΔῸ δ 014 15 βίδύαΐα, 
οὐ ἀοβηϊία βαῦπιὶ βίδίπαμη οὖ ΟΟΥΒΌΠ 
ἰοποπῦ 86 ροββιἀθηὺ (Οοά, ατεῃ. Τ1Ὁ. 
χῖν, [γ}ὺν 'ν.}; Ηδοη6), ΡΡ. 45 

2. Αγῃοῦ. αἄύὺ. σέπέεϑ, λὲς 38. 
8 (Οἷς. 46 1)ΐυ. 11. 33. 
4 Οἷο. ἀε Ναὶ. Τ6οΥ, ἰΔλὶ. 2, 5. 
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2. ΟἾσ 8- 
ΠαμὶΥ 
δΔιυϑοϊαίο, 

ΤῊΝ ΤΥ͂Ο ἘΜΡΙΒΕΙ: 

Ἰογολὴ τυ ΒΟ ΪοΟΎ δαπαϊυὑ6α, δοοογάϊην ἴο Αὐρυβίϊηθ, ὑμαὺ 5. οσῃ 

ἡυασστηθηὺ ἀϊα ποῦ ἄρρτονο 10, Ὀαὺ Βαϊά ὑϊπαῦ ἐβίηοθ 1Ὁ οχ᾽ βύθα ἴῃ δὴ οἱὰ 

“ΡΘΟΡ]6 ἢ ουρβῦ ὕο τιδϊπῥαϊῃ 10 ἃ5 1ῦ ψγα8 γϑοοῖγϑα ἔγοιῃ 86 διποϊθηΐβ, 

“δηα ὑμαὺ ἢ18 Ὑσηρα ἀηα ἰπνδβυ σα οηβ ὑγογθ αἰγθούθα ἕο ἐμαὺ οπὰ 

οὐμαῦ ὕΠχο Θοτησποι ῬΟΟ}]6 τϊσῦ 06 τροσὸ Ψ1Π]}Π1ηρ ὕο ἡ ΥΒ}}}0 110 σοάϑ 

“ἴθ ὑο ἀδϑρίβο ὑ]Πιοὰ ἡ ΝΟΥ 15 ΑὙρυβίηθ Ὁ] ΒΌΥ βουογο Ὑ ΠΘῺ 116 

ΒΌΙΩΒ ΠΡ ὑ{16 ὑθδο]ηρ οὗ δδβηθοα ὁπ ὑϊι0 ρορι αν ρο]οῦ πὶ ὑ}ιὸ ΤΟ] 

ψΟΥὰθ: ἸἼΘ Ἰηδῃ ΠΟΙ Ὀ]Π]ΟΒΟΡΆΥ 1 ΒΟ]ὴ6 50η86 δά 1η8310 ἔτοο, 

5.1} Ὀοοδυθθ ἢ6 ψὰ5 ἃ αϊρῃιβοὰ βοπαΐοσ οὗ 16 Ἠοιλλῃ Ῥ6ΟΡΪΘ, 

“ὙΧΟΥΒΙρΡΡοα ὑμαῦ ΒΟ 116 Ὀϊαμποά, ἀ1ὰ ὑμαῦ Ὑ]ιο ἢ}. 1ιῸ ἃγταϊσποα, 

“Δαοτοά ὑμαὺ ψ ῦ 100) μ6. ἔουμά ἔμπα]. ῬΙΜΙΟΒΟΡΙΥ, γὸ πυυϑῦ οοὰ- 

“οἰα6, λα ἐδαρ]ῦ ᾿1η ἃ ἔλημοιιβ Ἰθββοι, ποῦ το θῸ βιρουβυλθίοιϑ ἰὴ 

εἰμ νον], αῦ ἔονῦ ὑἰὸ βᾶκὸ οὗ 16 να ΟὗἨ ὑ᾿ὸ 5ίαθθ δὰ {86 

ὁ ΤΩΔΠΠΘΥΒ Οὗ ᾿]6} ὑ0 ΤΕΟΘΟΡΉΪΒ6 ὉΠ0 ἀπγ οὗὁὨ 11 ὑαὐϊη Δ δοῦον ἴῃ {110 

ἐὐθι}]6 ὑπουρῖν ᾿6 ψὰβ ποῦ ὕο ρουΐουια 115 τραχὺ ἀρὰ {{π0 βύασο; ἀπὲ 

ἐγοῦ 6 ψὰ5 ΟΧροϑθα 0 τόσο }ιϑὺ οοπαθιμηδίϊοι. ἀὰ ὑπὰῦ ᾿ὸ μ]αγοα 

6 15 [8186 ραγὺ 8ὸ ὑμαῦ ὑπο ρόορ]θ ἐποιριιῦ 1ὸ τγὰβ πὰ ϑαγμοδὺ, 1110 

“116 Ῥ]αγ ον χαῦδιου σῖνοβ γ]θάδιινο Ὁ. ΜΠπδῖο ὑμὰη Ἰολ8. ἀϑίταυ Ὀγ 

“ ἀοοοιν". 

2. Ἠέετο ἔμθη 1165 ἐπ βοοοῃα αἀἸἤδθηοθ θούνγθοι.  ρΟΓΊᾺ] ραρῶ- 

αῖδτὴ δα ΟΠ ΧΙΒ. ΔΌΛΟΥ Ὑ]}101 χυλάο Ῥογβοοαύίοι ᾿πουχία]ο. ΟἸγ δυ.- 

ΔΏΪΟΥ 15 Δ ΒΟ] αῦο, 1ῦ οδἢ ϑάπλῖῦ ὯΟ ΘΟΠΙΡ ΓΗΒ. Τὺ 18. ΘΒΒΘὨΟ]]]Υ 

δτοιπαοᾷ γι ὌΡΟΣ ̓  Ῥουβομαὶ ἀδ αν. ἰ τ δρᾷ ποὺ ἀροσριοα ἃϑ ἅτ Δοοϊἀοηῦ οὗ 

ἀββοθηῦ. [0 15 Θιμθοα 64 ἴῃ ἃ ΟἸ ΤΟ ] ΟΝ 15 Π6] ἃ ἐορθύμοῦ ὈΥ ὉἩΒΥ͂ 

οὗ ζαιυ; δὰ ποῦ ἴῃ ἃ Ναύϊοι 10} ΤΟργοβοι δ ἂὖ ᾿θαϑὺ πλὺγ οὗ Τάοο. 

Νούδιπρ, βύσαοὶς 6 Ὡροϊοσιβίϑ Υ ἢ το] διμαζθιηθηῦ ὑμὰπ {16 

ἔγβὺ παύανα] οσοηβθαῦθηοθ ψ] 0}. ΤΟ] ονγρα ἔγοπι {18 αἰ θυο ποθ μοῦνοι 

6 Ομ γιβύδη μὰ Ὠοδύϊιοιι ὀομποορύϊοῃβ οὗὨ το] ]ρίοη,. ΤΊΘΥ 5. {116 

ῬΟΡΟΪΔΡ μοάβ ἢ6]4 ἀρ ὕο τῃοοϊζοῪ ἀροὰ ὑμ6 βία, ἀορτααοα τὰ ἐδ 

ΜΌΣΚΒ οὗ ρορίϑβ, τ᾿ ἀλο]θ ἃ ὈΥ ΡἈ]ΟΒΟΡ ΟΣ Β΄, ἀμ ὑΠ6Υ οου]ὰ ποῦ τϑοοι- 

ο116 βοι ᾿ἸΙσθϑοθ ἃημαὰ βαγολϑὴ νι ἢ γοϑοϊαΐζο ἀογοίΐίζοῃ. Βαῦ ἰὸ {ὑμ6 

1 ψαττο. 8Ρ. Αὑρ, ὧδ Θίυ, ἵν. 431, 1. 83 Ζυϑι. Μ. 4ροῖ, ἴ,. 4,1 ὙΒοορῖι, αὐ 
3 Αὑς. 46 Οἷν, Υἱ. 10, 3. Διμοῖ, 1, 3, 8; Τοία]], 4ροῖ. 46. 
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γοϊγύμοϊδὺ οὗ ἐΐιθ δτηρὶ ο---ηα ἕο ἃ}1] Ἰλίου ΡΟ] γὑιοἰϑὑπ-ττῖ Πο. οὔϊοοβ οὗ 

ὙΟΤΒὮΪΡ 6176 ἂῃ δοῦ οὗἩ γ})}00}16 ἀν δα ποὺ οὗ ρυϊναῦο σομ θ βίη. 

Οαὐνγαχκί ΘΟ. ΟΣ ΟΥ ἴῃ δοῦ νὰ5 ονγοὶ ὑο {1|ὸ ϑῥαῦθ, οοπιρ]ούο ἐγοοάοιῃ 

ἴὰ ΟΡΙ ποι ἃπα ποσὰ νγὰβ ἈΠονθα ὅο {86 ψΨΟΥΒΙ ρΡογυ. ΤΊΟΓΘ νὰΒ ΠΟ 

οομμρ]θῦο ἃ ὩΘΟΘΒΒΑΥΎ ΟΟΥΤΟΒρΡΟΠἄομοο υοδννοθη ὑπὸ ἔοτπι πὰ {δ 

ὑπουρῦ. ΛΠ {1 Ομγιδύϊαχ. 1Ὁ νὰ. οὐποννῖθα. {15 το! ρσίοιῃ ἴῃ 

ΘΥΟΥΥῪ ἀοἔαὶ! νὰ ὑπ6 ΘΧρύθϑβῖοι οὗ [18 50], ὅὃο 1 ννὰϑ ὑδαῦ {116 

ΟἸγΙβύϊαιι ΘΟ, θβδθου νου] ἃ τᾶ ]Θ ΠῸ ΘΟΙΠΡΥΌΠΪ5ο. 115. Π]ΠΘΙΟΙΘΏΟῺ 

ΜᾺ ἃ ΠΟΥ ὁη0; ἃπα τὺ ΘΔ 500. 1) {110 ΤΌΘΟΥΒ οὗὨ {116 ΠΥ ὑγ 018 

Ἰονν ταὐτουϊγ ὑπὸ τπαρὶβυναῦοθ ἌΧΟΣ ἸπολθΆ}]0. οὗ ππΔουβίαπάιηρ 086 

ἀἸΠ]οΠῪ οι ΟἹ Ἰδυϊλ15 1610 1η Οἰἤο14) σοη ον Ἰγ. [15 ὑπο» ἡαἀρ- 

Ἰηθηῦ Ὁ τνὰϑ ῬΘΡΟΟΌΪΥ οοῃϑίδύοσηῦ ψ 10] το] σἴοιβ 10 ὕο ἀἄτοὸρ ὑδ 

ἸΠΟΥΗΘΙ ΟΥὨ ἸΠΘ6ΟΠ56 ΟΝ. {Π6 116, Δα 501} χούδλν. ἈΠοσίαλοο ὕο ΟἸ τ] ϑῦ, 

ΑΙΙ ὑπαῦ ὑπο σοαυϊροί νγὰϑ ὑπὸ ΔΡΡΟΌΤΆΠΟΟ οὗ οροίζίομοο ἃμα ποὺ {10 

αἸδυμηοῦ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺ ΟΥἨ ΘΟΠ]ΟΊ]ΟΙ, ΠΠΤαγο χοραγῇ ἴον ΠΥ σι ἸΔΤθ᾽ 

οὐ, ἴον {ΠΥ ἰομάου γοῦν ψαβ {116 Θδομηπιοιι ΔΡρολὶ οὗὨἨ ἃ τιοτομα! 

)υάσο, ψο ἔ]οα ἐο ἈρΡτγο]ιομα ὑπαῦ {116 Κα Ὸἢ. οὗ ὅὸ ΟἸ ιν Ἰδάδη Π|κ6 Ὠ18 

Οὐ θη ψὰ8 οπ6. “ὙΥ]αῦ ΒΔΓ πὶ 15 1ὖ ὧο δΆγ “Ὁ Τοιιὶ ΟἸοβαν" ἀπά (0 

“βου 00. Διὰ Ὅο. πινοί," τγὰ5. ὕπο. ψν6]]-τηοδὴῦ οχροσύμ]αθίοι ν]1ο]ι 

Μὰ Δαατοσδοά ἰὼ ῬΟΪγΟΔΙ} ΟὨ 118 ΜΑΥ ὑο ὑγ1α1 Ὁ, Υ]Ποὰ. ΠΙΟΠΎΒ8 

οὗ ΑἸδχαημάνα νὰϑ. Ὀχοσ σὺ θοΐονο ὑ16. πα σδύσαϊα, μῸ νὰ 8. ὈΓΡΌΟΔΟΙΥ 

ΡΙΟΒΒοα ο εἶο ᾿οηοῦσ ἰο {1|ὸ σοὰς ψ]|0 ψοιῸ ὑπ βνιοῖ 5. ΟΥ̓ δ 

Ἐμρῖγο. “Ὗὸ Ὀοϊΐονο ἴῃ ὁη6 οὐ απ Μαϊκον οὗὨ 1] π1η 05, σὰ 5 

τορίὶν, ἐν ο σᾶνο ὑ16 ομρῖχθ 1ὐο {116 Πα 5 οὗ Ὑ ΔΙοΊαπ αἰνὰ Δ] ΠΘΠ 5; 

ΕἸ πὸ τόνοσοηοο μὰ ουΒὮρ; πα ἰο ἩΠπὶ Ψν6 ᾿ΥὰῪ ΘΟὨΒ Δ᾽ 

“ὑμαὺ ὑμὶν ΟὨΙΡΙΓῸ πᾶν τοπιαϊη ἀπ ἰδύιγυοα.᾽ ΕὝὟΟ ρμγονθηΐβ γοιῦ 

ΟΠμθα,᾽ ψγὰ8 ὑΠ0 ΔΏΒυν οι, “ἾΓΟ. ΜΟΙ ρρίηρ Ηΐμὶ 4180 1 Ἰηἀδρά 116 15 ἃ 

“ροά ἐοροῦμπον παῦι {πὸ παίατα! σοάπ" Ὁ 

να ᾶνϑ ραββο πον ἰηὔο ἃ ΤΟΡΊΟΙ οὗ ΣΟ] οὰ5 ὑπουοῦ 850 αἰ ον πῦ 

ἔγουα ὑαὐ οὗ μο]γ]ιαίβιη, ὑπαῦ 10 18. ροῦμαρη ἀἰΒσι] ἔοι: ὰ5. ὅο [66] {116 

ΒΙ ποθι υγ οὗ βΒιο ἢ ψορά5. 5011 ππάου ύοα]γΥ ὑΠ6 Ὺ Ἰγοῖ βίποοτο; δπά ἰὸ 

ΓΘἔα86 ἰο 1ἰδύδῃ ἐο ὑμοηὶ νγὰ8 Π6] ὅο Ὀ6, ἃ5 ῬΙΪΏΥ βαϊὰ, οΥἸ πι1η8] οὐδύϊηδοΥ. 

Βὰῦ {πὸ οοποοβδίοι ψ ἱοι βθοιηθὰ σϑαβοόηαθ]ο ἕο {116 γοϊ γυιοὶδὺ ΔΒ 

ἸΠᾺΡΟΒΒΙ0]8 ἐο ὑπ ΟἸιυἰβύϊαη, Ὀοοθαξθ μἷ8. ἴα} ὑγαθ ρθύβομδὶ. ΤῸ 
ἀμ ων ΔΛ ΔΑ, ΒΡ τ ΎΚ τ σσ τώ αὐ ἐς Ωιὰ ἰὐ ον 

1 ἘΏΒ6Ρ. ΗΠ. ΕΠ. ἵν. 185, 13. 2 ἘΌ86Ρ, Η. 1. Υἱϊ, τιν ύ. 
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250 ΤῊΕΝ ΤῊΥ͂Ο ἘΜΡΙΒΕΙ͂: 

ΔΌδπάοη Ὑ1] ΠΥ ὑΠ|6 Ιοαϑὺ ἡγαστηθηῦ οὗ 1ὑ γὰβ ὅο δρδηάοη 8ἃ}1. ὙΆΘΩ 

ὑπ6 αύμον οὗ Ῥενγροῦαδ, δὰ Αὐγίσαπ τρατῦγυ, βουρῦ ὕο ὑπτη ΒΟΥ ἔγότα 

οοπἔβϑδίου ὈΥ οομποϊἀογαίίοιι ἔου ἷβ οντι βουσον, " ΜΙΥ [αὐ μου, 5.6 βδϊά, 

Ἢ ἀο γοῦι 566 18. γν6886] Ἰγῖπρ θγθ, ἃ ΠδρΌπ οὐ {1:6 1Π|6}} 41 5866 10, Βδ 

5814, “Ολῃ 10 ὑῃοη Ὀ6 ο8]16 ἃ ὈΥ ΔΩΥ ΟΥΠΟΥ πᾶτηθ ὑμδη ψ]αῦ 115} Απὰ 

ἢ 5614, “Νο.᾽ “Ξ'ο 1, 586 σοηπὐϊηποά, “οαπποῦ 580 ὑμαῦ 1 δι δηυ μῖπρ 

“Ῥαὺ ψΠαὺ 1 ἀπὶ, ἃ Ομ γι βύϊδη  .) ΤΉ 5 ὑπ6 δοοορύϑμῃοθ οὗ ὑπ ζαϊυπ 88 

ῬΘΥΒΟΠΆΙ, ἀπἃ {π6 ἔα} 1ὔβοὶ δ σαβ' Ῥουβομα]. Τῦ βργδησ ἔγοτα ὑδὸ 

ἀσνοίίοη οὗ [6 ψ]1016 βου: 10 ψψαϑ ἀἰνθούθα ὅο ὁπ ΨῈῸ ψ88 ΚκΠΟῦΣῃ 

ἰο Β6 ἃ ἰονίπα Τιονᾷ, “Ὁ γοῦ ΒΌΡΡοβο, βαϊα ἐπὸ ρυρίθοῦ Επιβθϊθαβ ἐο 

᾿ αδίϊη, πα γοὰ Ψ1] δϑοομὰ ἃρ ὕο ρᾶνθῃ ὕο γὙὈΟΘΙ͂γΟ ΒΟΙΊΟ ΤΘΟΟΙΗ- 

ΕΡΘηΒ80 ὕβοσὸ 1᾽ “1 ἀο ποῦ ΒΈΡΡΟΒΟ,᾽ χὰ 8 116 τη} 5 ΤΟ αῪ ΘΟΥΓΘΟΙ]ΟΠ, 

ἐλθαῦ 1 Κπον ἰὑ (οὐχ ὑπονοῶ ἀλλ᾽ ἐπίσταμαι καὶ πεπληροφορημαι) δ" 

41. ἼΠ6 Ῥτοοοπβα] ἁατοοὶ ῬΟΪγοαν} ὕο τ ργοδοὶ ΟἸΡῖδῦ 6 οου]Ἱὰ Ὀαὺ 

ΤΆΔΪΚΘ ΟἿΘ ΔΏΒΨΟΥ : “ἘΠΡΉΏΟΥ Δηα 51Χ γὙδᾶγβ ἤᾶνο 1 σου πο ἴο ΒΘΥΥΘ 

“Ἤϊπι, ἀπα 116 ᾿ὰ5 ἄοποὸ τὴ πῸ τοῖς. ΗΟ ὑποὴ οδῃ 1 5ροῦῖκ 6υ]]} 

ΟΥ̓ ΤΥ Κὶησ ]ὸ βανοᾶ τη6 5 1 Ενοῃ ἃ γοῦηρ ὈΟΥ͂ οΘΟᾺ] ἃ ἀοοΙαγο  Π ΘΙ 

ὑῃ6 οἵην οὗ ραγάοῃ αηα νοι" ψᾺ8 τηδο ὅο ἷπὶ οἡ 6 σοπαϊ οι 

οὗ γτϑπουποῖη ΟἸγδὺ, ΚΤ τὰ ΟυἸδυ 5. βοσυδηῦ. 1 οοηΐθθα ΠῚ ψ ἢ 

(ΤῊΥ͂ τηουὐϊ. 1 ον Ηϊηὶ ἴῃ ΤΩΥ ποαγῦ. 1 ΨΟΥΒΙῚΡ ΠΕῚπὶ ψιὐπουὺ 

(ρραϑηνΔ᾽ Οὐὐ οὗ {115 ῬΟΥΒΟΠΔΙΠΟΥ͂ οὗ ξΑ10ἢ, σοπβθογαθοα ὈΥ̓ {110 ορδιᾶ- 

ὉἸΟῚ5 διά ὉΓΑΙΠΔΏΟΒΒ οὗ ὁπὸ Κριυγιῦ, στθνγ ἃ Ῥοὰγ δγθαῦοῦ ἃπαὰ ΠΟΌΪΘΥ 

ἐμαπ ἃ ποίίου. “ ΤΊΟτο ννὰβ ἃ ἐϊπιο,᾿ Το ΡΠ] ΒΑ Υ5. ὕο 1ηἴβ Βοδέμοπ 

ῬΟΔΩΟΙΗ, ὁ:  ΠΘῚ ΜῈ 150 Ἰδπσῃ θα αὖ ἔῃ 9 ἀοούν! 05 Ὑ] 10. 78 ΠΟῪ ἔδδοῃ. 

ΕὟΥΟ οοτηθ ἔτοπι διποηρ γΟῸ Πα Όογ. ΟἾΓΙΒΌΔῺΒ δγῸ τηϑάθ ΟἸυ]8- 

“ἀἸΔὴ8. δηα ποῦ Ὀοτῃ ΟἸτἰβύϊδηβ (Ππηὖ ποι παβοιηαν ΟΠ Ἰβυ] 1)" 

Τὴ0 ψονβ 110] ἃτο ὑγΠ16 ΠΟῪ ἴπ ἃ 8014] Β5ΘΏ586 ὙΟΙῸ ὑγθ ἴο ἃ 

᾿ΔΥρ 6 τηθαϑαγα ΠἸΠ ΘΙ. Π]Υ ἴῃ ὑπὸ ἢγβῦ σοηθαγο8. πὶ 0815 νὰ ὑπ οοη- 

οορίζοι οὗ ὑπο σγταπάθϑυ υὙἱβι0]6 σοτηταοη. οὗἨ τθὴ ὰβ ΡΥΘΔΌΔΙΥ 

ἀοῆποα. Τῇ Ἰϊπθᾶρο 85 πὸ δαϊιουϊ αΐινθ ῬΟΜΟΥ ὅο ἱπιροβο ἃ ογοοῦ, 

ὑθθγο τηυδὲ Ὧθ ἃ ϑβοοϊου βῬογομὰ {6 βύαΐο δηβϑνοσίηρ ἰο ὑῃ6 ἔγθο 

ΒΑΓΙΊΟΠΥ͂ Οὗ ΒβρίυΙὑτι4] ζ8]] 8 110Ρ. Αὐ ργοθοηῦ 1ὖ 15 βΒ ΠΟ] θη δ ΒΠΏΡΙΥ 

1 4εἰα 585. Ῥοφροῖ. οἱ εὶς. 8 1. 2. γ. 15, τ6. 
3. Αοεἰα 5. σιβιϊπῖ, ὶ κ. ὁ Δ4εἰα 5. Κεϊῖο. ὃ. 3. 
ἢ Μαγὶ, Ῥοῖνε. ὃ 6. ἘαΒ6Ὁ. Η. Ε. 5 Τογία])}. 4ροϊ, 18. 
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ἐο πούϊοθ ἐ}:6 ποοοβϑι ἐγ οἵ {118 Ἰαϑὺ δηϊασοη θη) οὗ ὑπ6 ΟἸΌΧΤΟΙι δηᾶ ἐἢ6 

Εταρῖγο. δ ο 5841] μᾶνθ ὑο σοῃβι ον αἰθουσαταβ {86 ἕογτι ἰὰ νυ ]οἢ Ὁ 

Δ 8 ΤηΔῊ1[ἐϑύθα, 

4. Βῖποο ΟΒ ΙΒ ΠΥ οἰαϊπηοά 1η {15 ὙγᾺν ὕο 06 ἃ ἈΒΊΟΙΒΙ δηα 3. ΟἸτΐα- 

δὈϑοαῦα το]! ρῖοη, Ὁ ΜΒ ΠΘΟΘΗΒΔΤΊ]Υ͂ ρρτόθδῖνο, Νοῦ ΟἿ] νὰ {Π6 ἐπὴν νὰ 

ΟὨεϊβυϊατι ἀπ8 019 ἰο δάτοϊε {παῦ 0{Π|8ὸ ο]4 φιιῈ}8 οὐ] ἕο τϑοοῖνθ ΔΗΥ͂ 

τοβρθοὺ Π᾿ΌΤΩ Ὠ]Πη561: [0 10] 4180 ὑπαΐ ὉΠ6Ὺ νου ροβιθν ]γ 8156 δηᾶ 

Ῥδυμιοίοιιθ, ΠΟΥ γηπϑὺ 0 55} 110 ἃ δπα ποῦ ἰοϊογαίο, “Ἅ ὙΥ̓́6 δἰῆἔνιη;, 

ψΥῦ685.  αδιϊπ ΔΙανύγν, “ὑΠπαὺ ὑπὸ Βρὶγηβ (δαίμονας) ὙΠῸ 41 [ν]αῦ 18 

Ἅτροογοα ἴῃ {16 Ποδί]θηι τὴν ΠΟ] 05] ποῦ ΟΠΪΥ͂ Ογα ἡοῦ σοάβ Ὀαῦ 

“Ὑ6ΓΘ 6.1] Δη4 ἩΠΠΉΟΪΥ ΒΡ 5. ΠΟΒΟ ΘΟ. Φη5. ἃγὸ ποὺ ΠΠ|κὸ {056 ΘΛΘ ἢ φ 

“οὗ πχθὴ ΜΠ1056 ᾿ιδαγὺ 15 βοῦ οἡ υύῆο, ΕΣ ὑμπαῦ σαῦδο νὼ ἀγὸ σα] ρα 

“αὐ Ποἰϑίβ ; ἀπ γ6 ΘΟ 655 ὑμαὺ ψΧῸ ΔΥῸ αὐμιοὶδϑ ἴῃ γοϑροοῦ οὗ 58π0}} σοῦ ϑ 

: 88. δ16 ῬΟρ ΠΑ Τοοοϊνοά, θαῦ ποῦ 1 τεϑροοῦ οὗ {πῶ 710 15. ὑΠ6 

“χηοϑῦ ἔσθ Οοά, ἐμ ΕΔύΠΟΥ οὗἉ 1πβύϊο6 Δα ἔθη ρογΆΠ00 ἃ Πα ΟΥΟΥῪ Οὔ Γ 

Ἢ σιγῦπο, ἀπἰοπο!οα ὈΥ͂ ον] δ. ἕο 10 νὰ ὑπδῦ οπα οὗ ὑπὸ Πυϑὺ ρορααν 

ΟΥΟΒ ἃραϊηβῦ ὑ6. ΟἸ}ν]βυδη5. νγὰ8 ΛΆναν, 1). Ἅ1ιῸ Διο] δὐβ᾽. ΔΩ 

“αγθ ρΌ ΠΥ, ̓  Του πὶ Ρ]6 5, “1 γοὰ οὰπ Ῥτονθ ἐμιαῦ γΟὰν σ0 (15 ΓΘ 

“ροάβ, Βυῦ γγο ΔΡ 0681] ἔγο; ὙΟΠΥΒΘΙ ΟΝ ὕο γ 011} ΟὟ ΘΟΙΒΟΊΒηΟΘ, [ Δ Τὴ 

“ οοηὐοηῦ ἴον ὑμαῦ ἴἰο ἡιάρὸ 8, ο Θοπμαοιηπ 5, 1 10 ὁ ἀοην ὑπαὺ 81] 

“ὙΟῸΪ ναι ηὐθα σοῦϑ ΚΟ 9 100 

Βαΐ, δ5΄ Χο αν ΔΙγοδ άγγ βθοη, 1116 ὑπο ΟΠ γι δύῃ ντηθα ὑπαῦ ΙΔοϊαίνν 
ἱηβγηίτοι 

{ῃ6 ὨοαΙ]Π ἢ σοὰθ ΕΥῸ πῸ σοῦ, πὸ αὐὐγ!αῦθα ὑὸ ὑΠ θη πὰ ὑο ὑλιοῖν Ἦν ΠῚ 

ὙΟΥΒΉΙΡ, ἃ τι] Πσηδηΐ Βριγ 8] γόνου, Τῦ ΜΒ ἴῃ ὑΠ15 αΥ, ΒῸ ἰιοία, ἐμὰ 

ὑπαὺ ἐΠ6 61] 501}105---ΑΟΠ.0}8---ὐγ]οὰ ἴοὸ ὑῃψαγὺ ὑΠ0 ΘΟ η50}58 οὗ Οοά, 

ΘΒ] ὴρ τηθὴ ἕο ὑποιηβοῖνοθ, ἀοοοΙνησ ὑθοηι ΟΥ̓ ἔα[86 ργοα!ρΊ68, 

ἀϊνουύησ ὑπο ἢ ῸΠπι ὁ ΒοΌΤΟΘΒ οὗἨ ὑγινῃ, ὈΓΙΏσΊηρ ἀἸβοσθατῦ οα ὑΠ0 

ΛΌἢ, βυυυῖηΣ ΠΡ Ῥαογβθοαύίου, δηα ὑπαῦ 1} ὑπὸ ρσγθαύοβὺ ΒΟΟΘΒ8 

Ὀθοϑιθθ {Π6Υ Ἰκπονγ τοὶ οὗ {π6 αἰνίπο βοιθῖποῦ, ΤΈΟΒΟ, 1 88 

ΔΙσαοα, ἱπνοβίοα 1} ἃ Βοι ὈΪΆποο οὗἩ 110 ὑΠ0 ὙγοΥ5 810 οὗὁἨ ἔθ αἀθδά, 

1 7α8{. 4ροΐϊ. ἴ. καὶ: ἴογ μὴ ὀρθούς τοδᾷ 3 ΤΌΣ Ὰ]]. 4ροῖ. το. ΟΟμΡ. Αἰμοηδρ. 
μὴ θεούς. Οοτηρ. ὃ 13. 1,64. »τὸ Ολγίεί. ᾳ ΤῸ 

3. Μαγὶ. Ῥοῖψς. ὃ 9. Ἐαβοῦ. Η. Ε. 4 7αβ,. Μ. 4ροϊ. ἱ. τά, τι; 4γοϊἷ. κἰ. 
ἵν. 15.) 16.Ψ 10, 8. 
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ΤῊΘ 
ΤΥ ΥΥΗ͂ 
οομοηἀ θα 
ν10}} 
ῬΟΥΒΟΊ ΑΙ 
ΡΟΝΘΙ οἵ 
ον}. 

᾿ 

Οοπαίδηΐ 
Δ σο- 
115}. 
ἴῃ βοοὶὰ] 
διά 

ΤῊΝ ΤΎΥΟ ἘΜΡΙΒΕΒ: 

ἃ [Π6 ᾿γουβῃ 10 οὗἩ 1405, βυγινιαρ ἕο ΚΘ6Ρ πῃθη ἔγοχμῃ βθαυο ἱησ ἴ0 ἐπ6 

ἰγὰθ ἀοα, “1 15. ποῦ τηθηὴ Ψ]}1Ὸ μογβθοαύθ τι8 οὗ {μι βο νοβ,᾽ Ταλούαη 18 

ὙΓΙΟΆ, ΟΣ {ΠΥ αν ΠΟ σαιθὸ ΟὗἨὨ ΔησοΥῦ ἀραϊηδὺ ὅ}ιο ἱπηοοοηῦ; μυΐῦ 

ἐὑΠο86. βἰαϊημο δὴ Ἰοσῦ Βρὶ εἶτ, 0 ΠΟΝ {6 ὑγαθῃ ἀπα Ὠαΐα 1ὑ, 

«χαγοάτιοο {Πποπιβοῖνοϑ ᾿ηΐο ἐΠ|6 1} τα] β ἀμ σοχα {ποτὰ ἀπ ΠΡῚΥ 

“ἰο πιΔἄΠΟΑ5....., ΒΘ Κη ΟἸὍΠΟΥ ὕο ΑἸ 15}: ὑΠτοιρὶ Βα θυησ ὑμὸ 

“ζα101Π οὗ ὑμοβὸ Ψ]ὸ "δ]ϊονο, οὐ ὕο χϑηονθ ὑπθπλ ὙΠΟΠῪ ἔγομι ἐῃ6 
21 

ΤῊ5. σομνιούϊου. σᾶνο ἃ βου ἢ} ὙΘΆΠΥ ὕο ὑῃ6 σομῆϊοίθ οὗὨἨ ἐπὸ 

την ύγ15. ΤΟΣ βύγυροὶθ 8 ποὺ ἀραϊηδῦ ἸΩΘΙῸ ῬῃδηύΟΠΒ ἅμα 

ΠΘΙΏΘΗ, ὑτχιὺ ἀσαϊηδῦ δοῦσα] ΟΣ Β. οὐ ἀδυίκηοθθ. ὁ Ἅ]ὸ αὐῦ ὑποὺ; 

ΤιυνΊαι 15 τορουύοα ὕο πὰνα βα ἃ ἰο Ταιαύϊα5, “πα βὐνινοσῦ ἰοὸ ἰγδῃ8- 

“Θ᾽085. οἱ οὐ Ἰπδησοϑ, ὑΐχου απ οὗ ἀὰ ΘΝ 1] εριυῦ (κακοδαίζαων)}) “ΝῸ 

οηθ, ἰσηδῦϊαϑ ὙΘΡ] 15, ὁ πε πδπον. ὅπ ἡ 1ὸ θοα. (ἰοα ψ ]ῖπ 

“1ηλ ἃ τλλπι Οὗ ἢ 6Υ1] Βρ11ῦ : ἔον {110 Βριυ 5. ἀθραλῦ ἔροιη. {116 βοὺ- 

“γαηΐβ οὗ (το, Ὁ 11 ὑοὰ οα]]δῦ τὴὸ Θν}] ὑονγανῖθ {110 ΒΡ τ 5 

“θδοισθο 1 νὸχ ὑμὸπι, 1 δοσορῦ ὑπο 010; Ὁ" βίποο 1 ρόδβοδα ΟἨ δῦ 

ἐὍΠιὸ Ἰιοανοιϊγ χα ρ, 1 ἀοούτου ὑπο ἀονιοοβα.᾽ 1 Ππᾶνθ ἈἸγθαγ ὑο]ὰ 

ἐγοῦ, Βαϊ γι μμονίαμι ἴο ὑπὸ ἡπᾶσο θοΐοΥΘ ἡ ]οῖ ἢὸ τνὰβ δοουαβοά 

οὔ ἀἰβ]ιοποῦνίηρ {110 βύαύια οἵ Ογθοῖο, “1 ἃ ἃ ΟἸνἸδθα, Το ΟΥΒΒΙΡ 

“ἔἢο ὑγιιθ (ἡοα Μ|]10 τοΙρῺΝ 1ὼ ποῦνθη, Τὴ ππὰρθ Οὗ ἃ ἀοποὶ 1 

“ποῦ ΟὐΪγ ἀο ποὺ ψΟΣΒ1}10, θιιὺ 11 γοῦ ΑἸ]ονν τὸ αὖ ἸΥ ΟΜ τἰϑὶς 1 

411} 5]. 10 ὕο γἱοσοὶ “ἢ 

πὸ οι θυ οὗ {Π15. ΠΟ]ΠΟΥ οοαὰ ποῦ Ὀπὺ πηδηιοοῦ 1050] Τὰ 

411 {πὸ ἀοὔα!]5. οὗ 11ἴ6. ἼΠιὸ μᾶσδη θη }}]08. πνορὸ ἰὸ ΟΠ] βυδη 5 Π|Κθ 

ὉΠΟΙοα ΒΟΡΌΪΟΠΧΟΒ, οὗ ψ ῖοῖ ΠΟΥ νοῦ ὑοιρύοα ἰο 5116 ὑΠ6}Ὁ 

Ἰοαθ ]ὴσ ΟΡΟηΪγύ, ΤῸΝ Ἰομρ,᾿ καὶ ἃ ΠΙ5Π0}» οι μῸ γαββθα ἈΥ 

ἃ ΤΟ }}}ὸ οχοούοά ἰο ὑπ6 Οομἶτ5 οὗἨἉ {110 ΘΙΙΡΟΙῸΣ ὙΠ Οὴλ ἰὸ μδα ἡυοὺ 

Ια, “ἢονν Ἰοπρ' 5118}} ὑΠ15. ὑοτὴῦ βίαμά 3 ΧΑ ΟΠ ν]ϑυιιι,᾽ ΟἜἸβ5 ΒΑ Υ5, 

ΟΑΥ̓ΘΙΟ5, 0 1 βίαμα ὈΥ {{π|0 βίαδιαο οὗ Ζοιιβ, οΥὐὁἹΎ ΑΡΟ]]Ο οὐ ψθδῦσθν ΟΡ 

“Οοὐ τ τπλγ θ6, ἀρὰ γόν}]6 10 δρᾷ βιλῖξο 1 ἀμ 10 ὑλίςθα ΔῸ ΘΠ σΘΔΏΟΘ 

ἐο ππο δ᾽ Απαὰ ἐποῦρῖι Οὐΐσθῃ οομ ἄθιμῃβ Βαοῖὶι οΘοπαἀ αοῦ ἃ5 Δ Ν]055 ἀπὰ 

1 Τιαοίαμί. Πιϑεϊξ, ν. 212. ΟΟἿΩΡ. ἰ1,. 17. Οεῖ, 8. 
3 Μαγί, Ἰρῃ, 8 2. δ᾽ ΑἸ, ΔΏτΟΟΪ], Χχὶϊ, 11. 
3 Αεία 5. δψ μι" ΟΥ̓. ὃ 2. ὁ Οτῖρ, 6. Οοἷς, Υἱ[. 48. 
4 Τοιί]}, ἀ6 ἰάοϊ. 13. Μίηπο, ΤῈ], 
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το, 1 18. ΘΆΒΥ ἰο 566 ὑΠιωῦ 2608] ψοι]ά οὔὔοη Ὅ6. οατυϊοά Ὀογοηᾷ ἐπὸ 

Ππι15 οὗ τθᾶβοῖι διιὰ σοοά οὐάθυ, Ἡαθθηΐδιη ᾿ηἤοθὶ νὰ 50 πϊχοΐ 

Ὁ ψτὐϊ ὁ. οὐ ΣΎ τοὺ 6 οὗὨἨ Βοοϊ οἱ ἃπα μοι {Ππαῦ {Ππὸ ΒΟ] ονον 

νου ]ἃ 06 Τυγοθὰ ο βύαμπιἁ ἴῃ ἃ ρΡοβιύϊομ. οὗ σογιύϊηνια] μγοΐοδί, ΤῈ 

Ῥιοσοοάϊηρθ οὗ (ἴθ οουτίβ, ὕπο. Ῥυ]16 σΘΥΘΙ Ομ 165, ὑπο. ΟΥ̓ ΔΑΤΥ 

δηλ] Βοπιο θα. ἸΝΟΙῸ ΤἸηοτὸ ΟΥ ἰθρβα οοπποσίοα 11 Το] ὐνοι 5. ΤΟΓΠῚΒ 

ΟΥ̓ ΟΡΒΟΡ Δ ΠΟΟ5, ΤῸ Βιμ ἰὴ ΠᾺΡ σομδύλ 1 ν οΔ]]0 4 ΓῸΣ 5οπὶὸ 

βῖσῃι οὗ Δ πονγοηοο, ΤΊνο πῃ νουβαὶ Ῥιόβομοο οὗ ὑπ ᾿πασοθ ΟΥ̓ {16 

σοα5. πιϑΐθ ὑναύο ι] οὐ θ]ο. ἃ ΠοροαδΥ [γ ὅΠ|ὸ ΒΟ; ονο,, Τ1ιὸ 

ΘοΙμποῖ ἰαπσπασθ οὗ ἔμ] ον ουβαύου οἴζου. γοαπο ἃ ἀἰδ- 

ΟἸΔ Δ ΟΥ ΟΥ̓ἁ {116 5. ΟΥΒΈΪ Οἢ. οἢ). 10}. 1ὖ τνὰ5 ἔναιηο ἢ, 

Γμὰ5. τὖ τνὰ5. {Ππῦ τὼ. ὑΠ|6 οὐ ΠΛ Ὺ οοπάτπιοῦ οὗὨἩ βοςῖα] 1 ουο οι 80, 1π ἄοιποα- 

ὦ ἢν ὁ] οἰομπον το ΟΠ 5 1105. ΟἵὗἨ 110, οὐ βίοπα πούννόοη. ΟἸἰϑιίαι ἵν ὑἰ 

σοι νοι. ἃ Πολίθη. υγλοῖ 06. ΜΟΙῸ ΠΟΟΟΜΒΆΡΠΥ Ἰη01Ὸ ἤγοαχιοηῦ 

Δ ἃ τογο μου ίοιρ, ΠΟΥ Π]Π ΙΔ Ἰὰ5 Ἰοῦῦ ἃ Ἰνοῖγ αὐγὰ χν0}} το ἢ 

μἱοῦατο οἵ Π6. ἀπ ΠΟ ΓΙῸΣ ν οἷ ἤγουν ἢουσ ὅο Ποὰσ Ποβοῦ ἃ Οἢγινύϊαιι 

αἰ πο 0 ἃ πω, Ἅ]ιΟ. σορία!]γ ολμού, ἡ 116. νυ ῖίοϑ, 

(ΒΔ ΒΥ ὑὸ Το ἡ] οι. 5116. μὰ. Ποιά, ΠΟΥ ἃ οἰανο οὗ 16. ἀθν]], 

“ἢ ἃρουῦ οὗ ΠῚ5 τιν ὕο Ἰππάον" ὑπὸ Οὐϊοοσία, πα ἀαί]ο5. οἵ {Πιὸ 

“ΟΠ Ὁ]. 50 {παῦ 1 δἰιο 5. ἃ βὐαθιοι ὕο οῸ}, ἰὸν Παρ θαηα πιαίτος 

ἐδ ΔΡΡΟΙὐηθη ΟΣ] ὑο τηοοῦ ον αὖ ὑπθ υαύπα: 1 ἃ 15 ὺ 15. ο 

“6. οὐπουῦνορά, ἰοῦ Ἰιϑθα οὰ ὑπὸ βάὸ αν ΠΔΝ ἃ ἰρηδῦ: 1 8110 

ΟΠἸΙᾺ5. ὅο σὸ ουὖῦ, {πη ἀθονο 411 οὐδοῦ ὑπὸ. Οησα σου 5. ἢ. ΠΟΥ 

“Ποῦ ΒΘ 4 ἰπέογίονο,.. ἢ ΟὙὙΠ| γοῖῖ "Ὸ ππολῦ βοῦν θα, ἰὸς φΟΠ ΠΠῈ165 

ΔΙ βϑίης ὅΠὸ ψολη, “ὙΠῸ γοὰ δῖρτι [1,.6. Ὑ 10}. {1|ὺῸ ΟΥΙΌΒΑ] ὙΟΌΥ 

ἐΘΟΌ61., ΥΟν ῬΟΒΟι, Ὑ]ΠΟῺ ὙΟΥ ΟΧΡΙΌΒΘ. ΟἹ ΤΠ γον ἈΠΠΟΡΓΟΠΟΘ 

«(Ἠαΐτι ὌΧ Ή]Οα 15) οἵ βοιηού πηι; τπχοίολῃ, Ψ]Πθ.. γοῖῦ 5. τὴρ νος ὮΥ͂ 

ἐὨρ] δ 0 ῬγαΥ 1 ἀηα Ψν}}] γοὺ ποῦ βοῦτὴ ἴο ὈῸ οησϑσοι( 1) 5010 Τὸ 

“οὗ πιλρὶο ἢ οι" ππβθαμα Ψ1} ποῦ Ἰκπονν τυ μαῦ γοῦ ὑὰπξα 1. Βοογοῦ 

“οῖον 9 ΘΝΟΥΥ τποὰ] ; απὰ 1 1 Ἰολν 8. ὑΠπ|8ὺὉ 10 15. ὑχολά, ᾿ὸ ἄορ. πού 

ἐὈρ ον ὑμαὺ 1 156. ὑπαὺ ὙΠ] Ο} 10 15 βΒα1ἃ ο 6. Δηά 1110 ΠῸ 18 

“Ἰρπογαιῦ οα {{ι15, 11} Π6. 1ῃ. οδοῖ οἂβα Ὧ6. ΤΌΔΟΥ ΒΙΒΉΪΥ ὕο δάπῦ 

ἐγοῖιν ἐχρ]δηδδίοι, στοὰ 81. ΘΧρι βίο. οὗὨ βουγον, ]διηοιὺ 8. Βιῖ18- 

“ΡΙοίοια φαθϑύϊοη θύμον 10 θ6 Ὀτοαά οὐ ροΐβοι ν᾽ 

1 ΤοίΏ]], ἀς ἰ(ἀοῖ, τι. 2 1ώ. 2ι. 8. Τοχία]]. αὦ πιοῦν. 11. 4) 8. 



254. ᾿ ΤῊ ΤῊΟ ἘΜΡΙΒΕΒ: 
116 ὍπαοΣ βυοῖ οἰνουτηβίδηοοθ ὑμ6 ΟἸΥἰβύϊδῃ οουἹὰ ποῦ Ὀαδ δ8 
[901 1ης 
Κορὲ ΝῊ Ὀγουρ]ὺ ἔγοααθηῦγ ᾿ηΐο ἀϊγϑοῦ οΡροβί ἴσῃ ἰο {Π6 ῬΟρυ]Ϊδν Στ}, μονν- 
ὉΥ οχ- 
ἘΔΛΘΑΣ 

Δο.8, ἸΙθΟΡΑ ΠΥ Ἡ ΥὟΥ σεῦ ἱπίθυρτοῦ ἐ]ι6 ἴων οὗ ομδυ ΤΟΥ. ΤΊ, οΆ565 5. τοϊραῦ 

“πα ϑάντοοι 

1 ΘΥῸΡ ΟΔΡΘΕ]ΪΥ [10 τοῖρεῦ ἀνοϊά ̓ Ῥοείμίοιβ "οὗ ἄβῃρθν, 8ηἀ Ἰιονγονοτ 

Ὅ6 ΤΆΤΟ ὙΠΟ {δ σομδοῦιρῦ τοβαθθα ἐο βοῦνθ ἴῃ ὑπο ΔΙΙΏΥ ΟΥ δοοθρῦ 

1116 Ῥαᾶρο οὗ 115. δα] δύ",  μθγὸ {116 50] 16} γοδιβοά ὕο ἱπιέαίθ 

1.18. ΘΟΙγ 68. 1 θυ ὑ.0 τό ΟΝ μ6 Ιῃὐογργοίθα 85. ὑδθ 

ΒΥΙΩΌΟΙ] οὗὨ ΒΙΔΥΘΙῪ ἴο ἃ μοαύμθῃ ρονψοῦ", ψ]ιοσὸ ὑΠ0 γθαῦ]ν Ραπηαιιοῦ 

ΟἹ ὑδ:6 ΘΙ ΟΓΟΣ 5 ΟἰγυμαάδΥ βύϊγγοα ἐμ σομῃβοίθησο οὗ ὕμβο δϑι αν 

δι ἃ τηονβά, ἀϊπὶ ἴο οὐδῦ ΟἹ {1160 βγιαῦο] οὗἨ [1115 ρῥτοϊοδοϊοι; Ὀαΐ 

0650 ἱκορὺ ὑπὸ 1Ιάθὰ οὗ {16 ΚΣ Ρτθβθηῦ ἰο {10 1218 οὗ ὨΘΏ, 

δια ᾿ηγοδύθα ὑ}10 ΒιηΆ ΟΣ αἰν ΥβΌΠΟΘΒ5 ἐιουφ «μα ἐο Δ αδὲ Ψ1Ὲ 

ὑ861ν τοὶ 1πηγ}ον αλι00, 

.. Ομ τίβ- 4. Τὰ {μ|8 ψαῦ ΟἸΥἸΒΟΙΔΏΙΥ Ο]16]]Θησοά ρογβοσιξίου, 10 ΨαΒ 
ΠΑ Υ Ε ᾿ ΤᾺ ᾿ : : 
δρίτϊ ἐπα! ὈΠΙΥΘΥΡΒ] Δηα ὑπογοΐοτο 10 οου]Ἱὰ ποῦ δοαυΐϊοβοο ᾿μ ἃ Ρ]αο6. 6516 

ἈΔΌΙΟΏΔΙ ΤΟ] ]ΘΊΟΠΒ : 10 γγὰ8 ἀυβολαῦο μα ὑπονοΐονο 10 ὁου]ὰ ποῦ γιοά 

ἀπ6 ὑυυαύο οὗ σοι Οὐ μ Ὑ ὕο {110 δὐαῦθ νου ῖρ : 1Ὁ τνὰϑ ὩΡΡΎΘΒΒΙΥΘ, 

Ῥδοῦσδα 1ὖ γᾶ ὉΠΊνΟΥβα] ἃηἃ Ρβοϊαΐο, δηα ὑπογοίογσο 10 οὐ] ποῦ 

ἱη ὑΐο οἠηά [31] ἴο σοπιθ 1ηὔο οομῆϊοῦ τ ιῦ {Π6. οἷν} γόνον, Τθδ6 

Οἰδυούου δῦ] 68. αὐὸ 811 σΟΠΒΘΟαΌΘΠΟΘΒ. ΟΥ̓ Β}ΟΟΙα] ἔουτὴΒ. οὗ οὔθ ἔᾳπαὰ- 

τηθηδὰ οἰ αταοίογιϑῦιο, ΟἸυἸβυι 1 Ὑγὰβ δριυυπαὶ δηά ποῦ ὑριαροχαὶ. 
᾿ 0 

Τὸν {16 ΟἸἸθίλη ὑπὸ βίαύο νγὰϑ ποὺ ὑἰιὸ Ἰπσ ποῦ. ῬΟΨΟΙ. Ηθι ον θὰ 
ΡΝ μοι 

ΔἸ]οσίαποο ἴο ἃ δ᾽" οαδον Θονου οί σα ἐλ ἢ ὑμο ἘΠ ρΟΓΟΥ, 

Οὐ ὐπβί οι ΤΙΠΕ οὐδοπθίαί ἀηϊοιοποο υούνοου. {π6 ὑνὸ, Κιηράοχιβ ἸΏΔΥ͂ Ὧθ 
οὔδρὶν θα] ν τὴ 
απὰ ἰθ- ΘΧΡΙΘΒΒΘὰ πὰ ΔΠΟΥΠΟΥ ἔοσια, [1 ὑπὸ πη} {110 ΒρΡΙ1ὕὰ8] δηα ὑθιι- 

οὐλθ ἴὼ ῬΟΡᾺΪ ΡΟΨΟΙΒ, ὕΠπ|0 1άθα8. οὗ ὑγουβηῖρ ἀηα Ἰανγ, οὗἨΡΓΟΡΤΟΙΒ δηὰ ΟΥΘΓ, 

ὑπο. ὙΘΓΘ ΘΟ] ΘΙ οοηδιδοα : ἴῃ ΟΡ δ δ {πον ΔΙῸ αἰβυϊ μου] Υ 860- 
ΒΕΊΡΙΓΘ, ΔΟΝΜΟΟΝ ἊΝ 

Ραγαΐθα. «π8ὺ ἃΒ 8}1 ὑ11|0 νᾶγϊουβ ἔυπούϊομβ οὗ ρΡΌν θυ  Ἰθηῦ ὙΧΘΥΘ Θ0Π- 

οοπδιαὐδὰ ἴῃ {10 ΕΡΟΥΟΣ, 80. ἃ18δὸ ὑμ86 ὑγδαϊθϊοη] ΤΟΥ͂Θ 66. [ῸΓ 

πϑύαγαὶϊ 168, Ὁ 41} ὑμαῦ ἴὰ Ὑ 160} ὑπ6 δηοοϑίσαὶ “ρὶείαβ᾽ ἴουπὰ 

ΒΟΟρΘθ, νὰ8 αἰχοοίοα ἰὸ Ὦπὴ, ΑΒ {0 μοὰβ θῦὸ σϑιηουθα ζασμοῦ 

1 Α4εἴα 5. Μακίιπιϊϊαπὶ, Ῥαϊηδτί, Ῥ. 2 Τοχία]], 46 ΠΟΥ. ηιΐϊ. τ. 
300. 8. Δεία 5. Μαγοοϊϊι, Ῥναϊλαγῖ, Ὁ. 202. 
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ἔγοτα 80 διϑθοίγβ ἀπά ὑβουρ εἶθ οὗὨ τηθῃ, {1|ὸ βίαϊο Ὀθοᾶπιο ὑπο βυπιῦο] 

οὗ ὑμαύὺ ὙὮ1οΪ. τγὰβ ρογιηαπθηῦ πα βονυδγοῖσι; ἃπὰ ἴπ ὑπ6 ΕἸΏΡΟΙῸΓ 

86 βίαύθ ψὰ8 ρϑυβοῃηϊβθᾶ, ΤῈ6 γυϊποῖρ!θ πγὰ8 Ἰαϊᾷ ἄονῃ ἤλοιη {1 

βυβὸ. θυ ἰῦ νγὰ8 ΟὨΪΥ γϑὰ]Πδθὰ ΟΥ̓ ἄθσγτθοθ, [ὑ ψὰθ ῃδῦσγα! {Πιαὐ 

Ααρυθίυβ Βῃου]ὰ γοίαβθ τμ6 {1016 οὗ “Τιογά" :" Ὁ τὰ ΒΑΛΪΥ 1688 

πδῦσταὶ ὑμαῦ Ῥοριϊθίαη 5ου]ὰ οἰαίτα ἴο ῬῸ ̓βἐγ]οᾶ " Θὰν Τωοχὰ δὰ 

αοά" 
Ῥωνεν - 

ΠῚ. 

Το οἷαὶπι οὗ Τοπιύϊδη 15 ἃ βίαγέ!πησ ΠΠποὐταύοη οὗὨ 8 ἔλοὺ ψ]]οἢ ΤῈ6 ΠῚ 
Ὀοάὶ 

[ιὰ5 δῃ ἱπιρογίαῃηὺ Ὀθαγίησ Οἢ δροϑύο!ο ὑποισιὺ πὰ Ἰαπρσύασο, ΠΠ16 ροβὶ- μὲν τὰ κι 
ἘΠΙΏΡΘΙΌΥ, 

(ἴοι δεϑατηθά Ὀγ ὑμ6 Ἑοσηδὴ ΕἸΆΡΟΙΌΣ σάνο ἃ αἰδύληηούμοβα. ὑο {110 ὁ0}- 

οδρύϊοη οὗ “{Π6 ψονα᾽ ἴῃ {110 ἢγδῦ 56 ψ]οὴ 1 15. σ ΡῪ αἰΠΠἸοα]Ό [ῸΓ 

15 ΠΟῪ ἴο γοῦ 56, “ΤῊ6 που] ψψὰβ ποῦ θη δὴ αὐδίνδοιϊιοη Ὀαΐ, ἰο 

ἰακθ ὧν Οὐνίουβ 1]Παδυγαθίοη, {10 πηοϑὺ ἀθῇπίῦθ ῬΟΥΤΟΤ Ὑ]}10}} τοοοῖνοά 
---«---»ν΄-΄--.-. 

ὙΓΟΥΒΠΪΡ ἃ αὖ ἸῬρλιοδιι 1 ἴὰ ὅΠπιο ὑπο οὔ 80 δοῖι. 

ἀδοογαϊδα {110 μ]αοοα οὗ ρα ]1ο τοβουῦ οου]ὰ ποὺ ζ41] ὅο Κοορ Ὀοΐογο ἐμ 

Το του ύϊοι5 Ψ Π116}} 

Ἰη μα να ὐθ οὗ ὑμαῦ ΟἿΟγ {{π|8. οἷοαν δῃα 1061} 5 10]0. 5 ν 106. ἃ ΨΏΙΘῊ 

Ιῃ 

{86 ἘΠ ΡΟΥΟΣ 16 μον] ̓  ουηά ἃ ΡΟγΒΟπὰ] δ οάιπχοηῦ δ Ομ οα 

ὑπᾶῦὺ ΠΟ 15. ΘΑ ῬΪΥ οὈΐαιηοα σομϑαοχαθο 1 105. ΘΑ ΠΟ 55, 

ἀνία Πποῃοαν. 
τορρειρνελωμι. δὴν, 

ΤῊΘ στον οὗ {Π6 ΨΟΥΒ]}1}) οὗὅἨἁ οαγ] Υ ΒΟνΘΓΟΙΘΉΥ 18. ἃ 51 ΠΡ ΌΪΟΥ ΤἘΠΆΡΘσΟΥ- 
ΜΌΓΒΙ 

Θρίβοάθ ἴῃ {16 ιἰβίουυ οὗὨἁ ὑπὸ Ετηρῖγο, ΟΥ ταῦθον 10 18. ὕΠ10 ΟΒΒΟΠ ΑΙ Ν ΙΝπαΣ 

Ἃ] οὗ οἵ (89 

ἘΠ θεν Θει ἐπ ρουϊαὶ 

σΥΘ ἰο δ ἃ ΒΌΡΙΌΙΩΘ ῬΟΥΤΟΙ, 80. Οη ὑ{|6 Οἶδιον 46 τηοπ [υὐμα ἴῃ "γϑύθαι, 

ΑΜ ὑπο αν ]1Ὸ} πὰΒ ουπάοά ἀρομ Ββλουῆοα 

ΠΟΚΠΟΙ, 1.6. Τόσο 15. ἃ οΟμ βοσγδίϊος 

οοἷῃ οὗ {6 Ἰαύΐογ Τὰ ροΥοΥ 1} [89 

οοἰηβ οὗ Απχοϊία νοΐ ὈΟΩΣ ἐμ6 'ῃ- ἱπβουιρίίΐοη: θεὼ κὰἂὰρω οεβ ἃπᾶ οὔ 
ΒΟΙΙΡΏΟΠΒ: 7060 δὲ ἀονιΐπο παΐο πὰ {0 ΤΟΥΘΙ56 ΔΦΙΈρωοίο ; Εἰ ]Π ο], νἱ]. 
1)60 οἱ ἀοπιυῖπο γιοδίγο, πὸ μϑδὰ οὗ 38 500. 
ΕἸΩΡΘΙῸΣ ἰ5 χαγοα μα ὁ [88 ΧΌΨΘΙΒΟ Ομ {μ6 '8ὸ οὗ ὑπ {165 Τ)οηιΐηιιδ 
ἷἰᾳ (π6 ἰηδο ϊρίίοαι : βεϑιϊτι. οὐδίϑ. τπᾶ Τοῖι8 ἡ Θοΐηβ 500 ϑραπ]ιοίτη, 126 
ἘΠΟΙΠ]16], νἱἱ. 4ᾳ82. ΤΏΘΓΘ ἅχ6 ἰῆχθο ὑγρεὲ8 ργῶβί. δὲ αἰϑιι πηι γι, 1, 48,4 Π,; 

1 ϑιαρὶ, Οοἰ, 53. 
3 δυο. Πονιῖϊ, 12. ΤΟΥ͂Θ ἃ16 ὑνοὸ 

ΟΥ̓ ΘΟ1η8 οὗ ΟαχΒ 10 0116 ἸΏΒοΥΡ ΟΣ: 
οο εοὲ ἀοτεΐπο Οαγο. ἘΠΟΚὮΘΙ, νἱῖ. δοδ. 
ΤΏΘΒ6 ΘΟΙΠΒ Βοριὰ ἰοὺ ἤδνθ ὈΘ0η βύσχαοϊς 
ἀστὴρ ὑμ6 11}οὐτηθ οὗ [116 ᾿ΠΙΏΡΘΙΌΥΙΒ, 

480 . ΟὐτἸηρδῖθ αἷθὸ οσὺ, Αροῖϊ, 34 
δῃᾶ οἱ ὑμ6 οὐμοσ απα 10} ΟδΔ88. ἸγΥ. 
12 (δεσπότη3). 
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ΤΩ 
σον οὗ 
Ποσο- 
ΜΟΥΒΕΪΌ. 

ΤῊΝ ΤΟ ἘΜΡΙΒΕΒ: 

ὑὐϊυταρμαπὺ ἔοτοθ ὑμαῦ ψΠοΝ οουἹά οομαμμαμα ὑΠ61} ἱπητηθαϊαὺθ 

Βοηᾶσο. ΟἹ ὃ 56185}} γίδν οἵ 11ἴ6, Ὑ ΟΥΘ ὑπ νἱ51 016. 15. 16 ΤιΘΑΒῸ ΤῸ 

οὗ Βορθ δηά αβρίγαύϊοη, ὑμ159 15 1Ἰπάἀοοᾶ {}0 ΠΘΟΟΗΒΆΤΥ Θμᾶ ἰο ΨΆ]ΟΝ 

ὙΟΥΒΪρ σοηϊοθ. Τ]ιαὺ νν] 10} ταῦ πᾶγο Ὀθθπ {}16 “ψΟΥ 5} οὗἨ ΠΘΙΌΘΒ 
ΜΆ βαρ κὶ, ἀπρὶ νότῳ, γνρτος παραὶ 

ἀοροπογαΐοβ ᾿πῦο {118 ὙγΟΥΒ1}) Οὗ ΘΟ ΟΙΌΤΒ, ὙΠ 1ΔΟΙΔΕΥΥ͂ ΟὗὨ ΒΟΥΥ]ΟΘ 
σηπτισνν κι" πτοπ 

Ῥᾶβ565 Ἰηἴο ἐμ ἸΔο]αΐι Ὑ ( οὗ ΒΌΟΘΟΘΒΒ, 

ΤΊΟ Ἰαύοῦ Ῥϑυϊοα οἔ Θνοοίαπ, ΠἰΒέΟΥΥ 5μονγθ ὑ86. ὑπαπδιύϊοη ΤΤῸΠΣ 

ὑπο φἰοταύοι οὗὨ {}16 τπιθβθοα ἰο ὑιὸ δἀογαύϊοιι οὗ {1180 βοῦμ, ἔτοτα ὑ}6 

οοποορύϊοη. οὗ σοΐβ ἰο ὑπ6 οοποορύϊοι οὗἨ ἀϊνίηθ πλθη, ν]οϑθ ἀἰν ιν 
ἀριτρυ νεσιειεσσινεαιβῷν 

γᾺΒ ΤΟΘΟΡΊΒ0ἃ ἢγθὺ ἴῃ ὑσαο ΠΟ ]ΘΠη655. δηά ὑπο. 11} ἸΩΘΙῸ δίχα". 
ὑκῷ “ι΄, Δρ μέθη, θμμεψεμεε κάΠολεόψῃ͵ νι, ἰωεὀξρκτξιᾳ,Ἤ 

οὐδ) λυνλοθης παν νος τος καρδίην αι αριβς σῇ σηνγνννιῷ ταλθνα ἄϑοΣ 

ΤΊ οογύαϊη ΞὙΙηρίοιη5 οὗ {110 ΟἸδηρθ ΔΙῸ ἴουηα ἴπ {π6 ἔππο οὗὨ {16 

ῬοΙορΡοπθϑλῃ αν, ᾿ὰῦ ἃ8. γοῦ {6 [6011η0 γΏ 10] σιπἀοα 10 πνὰβ 

ΘΌΠΟΙΌΙΒ, Τ|186 Ποηοι 5.  μ1ο} {1|ὸ ῬΘΟρΪο οἵ ΛΙΜ}]1))0}15. γαϊα ὕο 

Βιυαβίἀαβ ψγογῈ αὖ ἰθαϑῦ ρίνουῃ ο πὸ ψ]10 τ (101 ἴὸν {116 1η66- 

Ρθῃάθηοο οὗ ἐ]ιοῖν οἰνγὅ; διά Τυσβαηονῦ ὑὸ ΜΠ οπὶ ἢγϑὺ γο] σίου 

ΠΟΠΟΙΒ. ΘΓ6 ρα] Μ}}}116 50}}} ᾿ἰνν πα οὐοννμο 15. ΘΟΥ Ὺ ὙΨ10]} 

ἃ ἀδοίθῖνο νἱούοιγ ἢ, ἄνθη ἴῃ ὑδὸ ποχὺ βύαρο {Π|0 Ἰπρη Ποῦ ΟΧΡ]ΟΙΒ 

οὗ ΑἸοχαλ ον τϊσῦ βοοῦλ ὕο ΟΥ̓ΌΥ Βουλο ΟΧΟΌΒΟ ΤῸ} ἴΠ0 ἀβϑα 0 ἢ 

Οὗ πιοσο ὑπ ᾿ππι αἀἰριγ; θαῦ 1] 118. ΒΠΟΟΟΒΒΟΥΕ. ἴῃ ΚΥΥΙὰ 

διὰ Τσγρὺ 5] πη }016. 56] ΗΒ 55. ψὰ5. Θοηβοσιῦρα ᾿ἧ, 

1 ΤῸ 15 βαιἢ {Πα Πατῖ5. {πὸ Ταί ποὺ οὗ 
ΧΟΥΧΟΒ ἢγεὺ γοσοίνοῦ ἔροι ὑπὸ Ἰργρ- 
ὑϊη5. ὑκὸ {11 οὗ “(ο4᾽ Ϊῃ ἢ15. 1116- 
ἰτὰθ, Ῥ1οά, δῖο, 1. οϑος δ 
ΤΥ ἸΠποΥ ἡ. ν. 12. ὅο {10 ΒΥΓΔΟΙΒΔΏΗ 
ρᾶγα ἰο 100 “{1|ὸ ΠΟΠΟΌΪΒ οὗ ἃ Πόσο :᾿ 
Ἰοᾶ, Ηϊο, χνὶ. 2.6. Ἠοτοαοίαβ ρἰγοϑ 
ἢ ΘΔΣΠΟΥ ΟΧΏΡ1Θ Οἱ ἢΙογῸ- ΟΥΒΉΙΡ, 
ΨΠ]ΟΣ. ἢ6. βαγ5. 5. ἀπρτροθαρηίοά, 1 
{16 οαδὸ οὗ ῬὨΠΠΈἊῈ 5. οὗ Οτοίοηδ, ἃ 
νἹοΐοΥ αὖ ΟἸνηρῖα, ἃ {πὸ Πφηῆ- 
βοϊηθϑὺ Ὠγδ1 ΟὗὨ 115 ἀπ16, ΑΠΟΥ 18 

(Ομ 6}}, 110 βᾶγ85, μ6 Εἰσορίωδηβ, διὰ 
τὸ ἑωύτοῦ κάλλος ἐπὶ τοῦ τάφου αὐτοῦ 
ἡρῷον ἱδρυσάμενοι θυσίῃσι αὐτὸν ἰλάσκον- 
ται (ΗΠ οτοά. ν. 47). 

8 ῬΙαί. 1 γεαπ ον, 18. ἩΟΠΟΌΓΣΒ 51τη]- 

Δ. ἴο ἰχοβο γα1ἃ ἰοὸ ΤΟΥΒΔΏΔΘΥ ΟΣ 
Ῥαϊὰ ἰο Τ', Οπἰποί, Τ᾿] ΠΣ ηπ|85 δ Ο]11]- 
οἱβ ἴῃ {86 (116 οὗ Ρ]αὐαγῸ}} (ἔτι καὶ καθ᾽ 
ἡμᾶε). ΤῊΪ8 ν 88 {116 61086 οὗἩ {}ὸ Ῥεδδ 
Βαηρ αὖ ἴῃ βου 00 ἰῃ 18 ΒΟΟΣ: 

1 οἷά Ῥοϊϊοΐβ 

μέλπετε, κοῦραι, 

ῆνα μέγαν Ῥώμαν τε ΐτον θ᾽ ἅμα 
Ρωμαίων τε πίστιν. 

Ἰήιε Παιάν, ὦ Τίτε σῶτερ. 
Ια. 115, 6, τό. 

ϑ'ποίοηϊαϑ ΒΡΟΔΚΒ οὗ {πὸ οτγορίΐοη οὗἉ 
ὑθΙΉ}} 65. ἴῃ ΠΟΠΟῸΣ οὗ ῬΥΟΘΟΠΒΌΪΒ ἃ8 
ἃ ΟΥ̓ΔΙΠΔΤΥ ΠΌΠΟΙ : ὉΠ} ΦΌΔΙΩΥΪΒ 
βοιγοῦ [Απρτιβύτ5] δὔϊατα ὈΥΟΘΟ Βα] θα 5 
ἀΟΘΟΓΏΙ ΒΟ]ότο, 1. Π]}ἃ ἐπι  ῬΥΟΥΪΏ- 
οἷν 181 ΟΟΤΩΤΎΠΩΣ βπὸ ΠΟΙ 416. Π0- 
ἩΔ1η6 τΤϑοθρὶὺ (Θεὲ, α, 532). δο Οἴοοχο 
ἰα Κο5 οσθαϊὺ ἐο ἰγηβο! ἡ ἔυν Πιανίηρ ἀθ- 
οἸἰπποα Π8 σοτηρ] ποῦ: Πρ. αὐ «τὶ. χ 
21.7}) αὦ ιιηΐ. [γ. 1.1,.6. Βυΐ ἴῃ 
5.16}. ΘΉ.565. 16 ἐθ}}0}}19 ννὰ5 ποὺ ογθοίοα 
ἴο 16 οὔἴὔσοσ, θὰὐ ἴῃ Ποποὰΐ οἵ Ὠΐπι, 
ὑΠπο6}} {16 ὑσδη δ᾽ 0 ἔγοπὶ ἐπ 8 Ο16 
ὑπουρλὺ ἰο ὑπ οὐ]ιον Ῥδοδτη ΘΑΒΥ ἃ- 
το! ρ ἀοροηῃογαίο γϑοθ8. 

4 Ἐὸν ἐμὸ ψουθηΐρ οὗ {116 ῬιΟΙοσαΐθ5 
Β60 ΤΏΘΟΟΥ. 1ἀ. χυ], 
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μδά ἀϊοα ουὐ, 

ὑπ6 ῬΟΡΌΪΑΥ την ΠΟ] ΟΟῪ 616 τηουΐα] ΠΟΙΌΘΑ, δηᾷ ὑπο ΤᾺΝ ΠῸ 

ἸοηρΘν 8ῊΥ ΑΙ ἢ ὈΟμη, ἢ 16} 516} Ὀθίπρβ σου] ΘΟ Ὑ πα γϑρτθ- 

ἘΠ Θιηοειβ μ8α Ἰαθουγοα ἴο βῃῃθυγ ἐδιαὺ ὑ}ι6 ῬΘΥΒΟῊΒ οὗ 

Βοιῦ, [ὑ ψᾺΒ ὑῃθῃ ΟὨΪΥῪ ἃ βῦθρ ὕο βυρϑῦύψαϊο ἃ ῬΟΜΟΥΙ ῬιΌΒοηῦ αὖ 

Ἰοαϑὺ Δη4 σθὰ] ἔου ὑμαῦ 10} ψγὰ5 ποὶ αἰ δγοιιῦ 1 ἰπα ἃπά οὐβουτοᾶ 

ὉΥ πιο, Ογθαῦ βονθυθί στ ὑγθτῸ ἔο]Ὁ ὑο 6 ΠΟΤ ῬΟΥΤΘΡΓα] ὑΠπαῃ {110 

δῃηοιθηῦ σοΐβ; ἀπά {16 ἸΙαπστιαρθ ἴῃ Ψ 6] Τορ Πα ἀοβουῖθ68. ἐπ6 

ροραϊαν ἴδε ἴδοι τηρ οὗἩἨ Ὠΐβ οὐσιὶ ὑϊτηθ ἴὰ Αἔν]οὰ γᾶ. ΔΙΡΟΔαΥ ὕσιιθ ΠΥ60 ΟΥ 

ἔσαν ὁΟΗ ΤΙΟΆ. ΘΑΥΘΥ τὰ 6 ΚΙΠσἀΟΙΩ5. οὗ ΑἸΟΧαΠ ΟΙἾ5. ΒΕ ΘΟΟΒΒΟΙΈ. 

ΑὙΠΘ 81) ὙΓᾺΒ ἃ 1055. ΒΘΥΪΟῸΒ ΟΠΔΥ 6 ὉΠ ῃ (ἸΒ] γα ἐγ. 
τὩῦφιϑυνσθεν ἐπτλθθ 

ΤἼ16 πηα]οϑὺυ οἵ ἃ 

σοΐ ννὰβ 1655 δαρπιϑῦ πη ὑπᾶῦ οὗἨ ἃ πηοπ δ γῸ] ; “ἴον, Βὸ δι ἄμ, βαυηρ 

οὗ )15. σουῃέγγτηθη ψ]αῦ υνὴϑ Θ]ΌΆΠΠΥ ἉΡΡ]10 8016 ὅο {116 δα Ὀ]οοὶα οὗ ἀῃ 

ΔΗ οοἾ 8. οὐ ἃ ῬιΘΙΟΗΥ, ἦ γοῦ νΡοσαμα ὕπο Εἰ ΡοΡον 1 ἢ ἃ σγοαῦον 

“ἀγολᾷ, δηα γηογο σα] σα]αὐϊην ἐρΑΥ ΕΠ ΠΕ {παι ΟἹ γπλρίη [ον 11 561} 

ἐν γοῦ ΜΨΟΛΠ]Πα ΒΟΟΠΟΥ ἔΟΥΒΤΟΔΣ ὙΠ ΒΟΙνοΘ ΟΥ̓ 411 ὑπὸ σοῦ ὕπαι ὈΥ ὑΠ|Ὸ 

“β[Ὡρ1]0 σθηϊ5 οὐ Οτβαν", 

ΤῊ ΘΘΠΘΡΆΙ ἀΠΡ6ΠΟΥ ἴῃ πρ᾽ τι] ρόνονα 10. {{1}||5 στον ΠΡ τὰ Τἰχίθηᾶβ ίο 

ὑμ6 Οτοοῖς Κρ άοιηβ οὗ {Π|ὸ Ἰδαϑὺ ΔΡΌοΡ ὑπὸ οοηατιοϑὺ οὗ ΑἸοΧΔΠ4Ο." βΒοοπ ὕω 

Βρτολα ὅο ὑὸ δ᾽ οϑῦ. Πι6 βρθου!αύίοηϑ οὗ Ἐπ ΠΟΠΊΟΥΒ. ἴοι πἢ δὴ 

δαήνοσαῦθ αὖ ομλο ἴῃ ὑπ6 μοοῦ πη, Αὖ {}|0 βᾶηιο ὑϊπιθ ΒονγΟν ΟΣ 

{Π6 παύομαι! Τα] 8 ζαιῦπ ἴῃ ὑπὸ ροὰβ οὗἨ ὑπὸ ΓΔΙΔΠΥ ---- ὕ16. [ΔΥΘ8, 

ὑμ|6 Μᾳμοθ, ὑῃ6 Οδηὶῃβ --- πιο ρα ὑΠῸ γοϑη] 8. ΠΟ ὑΠΟΥ ὙΨΟΥΘ 

ποῖ. ἃ 1} ἀοΟΙΆγοα ὑπᾶῦ ἢ πιλῃ {ΠΠ0γῸ 18 

ΤΠ} Πἴ6 οὗ ὅΠὸ μιηῖ]ν, 

οὗ ὑπ6 οἰδη, οὗ ὑπὸ βύαθο νγὰβ δον) οάσοα ὕο Ρ6 ινίπο, μα ὑο δνο 

οΔ]οα]αὐοα ἴο μγοάιιοο. 

Βοιπο βίην ΤΠΟ16 ὑπ. ψ]ιαῦ 18. ο4116 ἃ Πα πη ΔΗ. 

8 Θὐμῃθχίοι ΜΙΝ δὰ ἀμΒθθ οὐίοσ, “ Ἀοιϊηδ᾽ 885 να αν ψουβῃ ρθη οά 

88 ἃ σΟἀά655, δηα δϑϑατηθά Ποΐογο ἰοπρ {16 ἤριχσο ἃὰ αὐγιαῦοθ. οὗ 

Ῥ}]Δ5", 1 86 ὈΟΙ1οΓ 1 ὑπ ἀποϊοηῦ αἰ] 1165 8. ΠΌΠΘ, ΒΟΙῚ6. ΘΟΏ- 

10 8 ψ Γι Ὀαύθοῦ σθάβοι {Πιᾶὺ ΠΘΏ16- 
ἰσϊὰ8 οὐὐαϊηοα αἰνίηθ ΠΌΠΟΙ αὖ Βὶ- 
ΟΥΟῚ : τιμῶν ἰσοθέων ἔτυχε παρὰ τοῖς εὖ 
παθοῦσι (Ὠϊοά. ΚΪο, Χχ. 102]. 

1 Τοσία]]. 4γοϊ. 28. Μίπιο. Ἐδ], Οοΐ. 
20. ΟὈΙΏΡΑΙΘ [80 βοηρ ἴῃ Αἰ ιθ., νἱ, θ8. 

2 Οἷο, ἀ6 Ναί. Τ)601)., 1. 42, 110. 
8 ΤῊΘ ΚΙ ΤΠ Θ818 Ο]αΙπηθ ἰοὸ ΡῸ {116 

Βγβὺ ψὰο οχϑοίθα ἃ ἐθιὰρ]θ ἕο Τὰοπ16 
Β.6. 105 (1826. 4η1. ἴγ. 56), ΤῊ6 νοῦ- 
ΒΡ Βρτοδᾶα ουθὴ ἰο Βυϊ δίῃ. ἴῃ {116 

Υ. 

ΤΑΌΤΑΥΥ οὗ ΤΥΙΠΙΥ ΟὈ]]6ρθ ὑπο γῸ 18. 88 
1ΠΒοΣΙρύϊο ΟἹ δ αἰίας [οπηᾶ αὐ " Πο- 
“ΘΠ ΘΒίοσ ἴῃ Το ο54110᾽ 1101} ὈΟΔΥΒ 
αὖ {186 μολᾷ ὑπὸ Ἰοὐνοχβ ν . τὶ. 5, (Ὁ [00] 
Ἡ[ΓοτΔ8] ΚΓ δογαχ]). Οοιαρ. ΜοΙλτΏΒΟΠ, 
1807}. ΓΠιαἰϊ, ΥἹΪ. 170, ΝΟ. 1037. 

ϑΟΠ.6 ᾿ἰηὐοχοβίϊηρ χρυ βοηἑα 005 οὗ 
ΤΟΙ] ΟἹ ΘΟΪΏΒ ἃ1τ6 σίνοι 1 ὑπὸ 17᾽}λ6- 
βαιμγ8 ΜΙογο αν; 566 ΗΔΥΘΙΟΔΠΙΡ᾿Β 
Τρ 8.υ. (θα, 1734). ΗΟΝ ΒΟ0η ΒΟΙῺΘ 
ΒΡΡΘδΙοα ἃ5 Ῥ]ΠὰΒ ἴ6 αἰδραίοα, 

17 



25ὅ 

Πγο οἷ6- 
τηθηΐβ ἴῃ 

ΤΗΝ ΤΎΥ͂Ο ἘΜΡΙΒΕΞ: 

᾿οθρύϊοῃ οὗ ὑπ6 Τινίηθ 5{1}} Ἰϊηροτοά. “ ἘῸΡ ἃ τηοσίδὶ ἴο ᾿6]Ρ ἃ τροτίαδὶ; 

ΨΥϊθΒ. ὑπ6 οἰἄθν Ῥ]ηγ, 415 [86 ββθῆοθ οὗ ἀοῖγ (Ῥϑὰβ δῦ τοί] 

ὁ] ν ΓΘ ταογίδ! θη), ἀμ (818 15 08 ΨΆΥ ἰο ϑύβσμδὶ φίουυ. ΒΥ ὑμῖ8 

ἐραΐῃ 1ὑ νγὰβ ὑπ οἰϊθίβ οὗ Βομηθ δαναποθά: ὈΥ ὑ818 1 18΄ ---ϑὸ ἢ 

8.148 οοταΐηρ ὕο 15 οὐ {{τη9---“ Ὁ οϑραδίαῃ, ὑπ σγοαύθϑῦ Υα]6 0 οὗἨ 8ΠΥ 

“αΡῸ 15. ΠΟΥ μιοοοθαϊηρ ἢ Ὠ15. ΟΠ] ΛΘ, 1} ἃ ΠΘΑΥΘΏΪΥ ΟΟΌΤΪΒΘ, 

Ἅ Βα ΟΟΟΌΣΤΙηρ ὑπ6 Θχιμδυβύοα ΕἸΩΡΊΓΟ, Απᾷ {6 οἹάἀοσῦ ἴογπι οὗ γούαγη- 

“Ἰὴρ ρταϊ μα ἴο ἜΡΘΘΩΝ 15. ὑμαῦ 500}) τηθη βῃοι]α Ὧθ Θηγο θὰ 

( ΔΙΩΟῺΡ' ᾧ {8ο ) ἀΟΙ168᾽, 
ΡΝ  συσπτανα 

ΤΆυβ ἴῃ {π6 σοῃδοογαύϊοῃ οὗ ὑ|ὸ Ἐπηρογοσβ᾽ ὑψο αἰδύϊποῦ οἰθιηθηΐϑ 

{π9 ἴᾶδα οὗ ΘΙΘ οοΙὈΙποα, ὑὸ παύϊομδὶ [αι ἢ ἴθ ὑπὸ Οθηϊὰβ δηα 6 οαβύοτῃ 
᾿ὐγηρθσου- 
ΜΟΓΒΒ]Ρ. 

ΤῊΘ οοη- 
ΒΘΟΥΆΤΙΟΙΙ 
οὗ ΤυΪ1τι9 
Οὐρδυ. 

Δαογαύοη. οὗ ΡΟΥ͂ΘΥ. ΤῊΘ Βοιιᾶρθ ΜΈΙΟ. ομθ οἰ χθα τηϊσηὺ γ]ἱο]ὰ 

ἴῃ 56ΥΥ1160 δαυ]αύϊοη ἰο ἃ ΒΌΡΓΘΙΩΘ Ἰἰογά, τσ θὸ τοπάογρα Ὁγ. 

Ομ. ἰο ὑπαῦ ψὙ]110}} πὸ Ἰοοϊκοά ΠἸΡΟῚ 8. {Π6 βρισιῦ οὗὨἨἁ ὑΠ6 5ἰδῦθ. 

0}. ἃ σοι δἰ μαύϊομ. οὗἨ ὑποιρ δ 85 ργοβοηῦ ὕο {6 τηϊπα οὗἉ {1|ὸ βνϑῦ 

ΘΙΏΒΟΓΟΙΆ. Ααρυδύνβ ἀτιγῖηρ ἢ15 Πθσηθ ψου]ὰ ποῦ Δ]Π]ΟΥ ΔΗΥ͂ ὑθῖῃρ ]8 

ἴο θῸ ὁγοούθα ἤο ΕΒ] πηΜ0} ἀίομπο, ᾿ναῦ ΟΠ]Ὺ ἰο “ Βοπηο δηα Αὐρυβύπδ᾽᾽ 

Υοῖ ὀνθῃ 80 ὑπθι ΨΘΓῸ Β0ΠῚ8 ΠΙΘΠ Ιοΐδ ἴπ ὑπ τρΌ ]Ϊο ὙΠῸ ἔο]0 

ὑποὺ {116 Πυδῦ ἀβϑιπηρύίοιι οὗ αἀἰνῖπο Ργθγοραύννοι Ὁ. Οὐθϑαν 1υ801Ηῆ6α Π]5 

ἀοιυ" Ὃ 

1 ῬΙη, Π|δὶ. Ναῖ. ᾿. ἡ. ὙΤΠ6 581η6 
Ἰππᾶ οὗὨ ἔοο!ηρ τὰπ5 Ππτοῦρἢ ἐπ6 ἴτὰρ- 
τοθηὺ οὗ ΟΙσΟΥΟΒ ἐγθαύϊβο 126 σομϑβοῖα- 
ἐΐοπα (Ρ. Τιδοίδην. Πιρδεϊξ, ἰἱ, 15) ἴῃ 
ὙΠΙΟΝ ὯΘ ῬΙΌΡΟΒΘΘ ἴο τϑηᾶσυ αἰν!ηο 
ΒΟΠΟΌΣΗΕ ἰο ΤᾺ] : [6 οὐγηϊατα ορἱϊ- 
Τηϑιὴ ᾿Δἀοουδδὶτηδηλαῖιο, ΔΡΡΥΟΌΔΉ ΙΒ 
Α115 ᾿τηπλουζα Ότι5 10.515, 1. ΘΟ. οοοὐα 
Ἰοοδίαμι διἃ οΡΙἸΟΟΠ ΟΠ ΤΩ. ΤΉΟΥ- 
[8111 ΘΟΉΒΟΟΥΆΒΟ. 

Ὁ ΤῈ 5ιι0]θοὐ οὗ Μροϊμοοεῖς 8 θ60 1 
ὑχοαίοα αὖ Ἰαπρίῃ Ὁγ 7. Ὁ. ϑβομοορῖς- 
Ἰπ ἴῃ ἃ ΒΡ60141 αἰϑβουίαϊίοη (1)6 αῬ0- 
ἐμοοβὶ... Ατροηΐου. 1720). ἘΘΙΟΥΘΠΟΘΗ͂ 
ἰο Ἰαΐου 1 ογαΐασο ἃτὸ οίνοι ἴῃ ΡΔΟΪΥ, 
Ἰνεαϊ- Βπουνκὶ. 8.υ. 

Βο 516. ἀΙΒΟΊΒ568 ἐπ6 ΑΡού 0515 οὗ 
[86 Βοϊηδῃ ΕἸἸΏΡΘΙΟΙΒ ΜΙ ΒΡΘΟΪΆ] Το- 
ἴθσθῃοθ ἰο ὑπαὶ οὗ 71118 Οὗβδσ δῃηὰ 
Δαρυδίαβ ἴῃ ΘΟΠΒΙάΘΙΌΪ6 ἀοίϑι! (1αὰ 
Βοισίον Ποηιαΐηπο, ἱ. 122--- 208). 

8. Του ρ οι Β οὗ [15 ἔουτ δἃ1ῖ6 ἑουμα 
88 αὖ Μγ]αβᾶ: ὁ δῆμος αὐτοκράτορι Καί- 

θαὺ πϑὰν παὰ ΑἰχηΒ0}} πιθαδιιγοα ΠΙΟΤΘ ΔοΘΌΤΑ ΘΙ. {86 χὰθ 

σαρι θεοῦ υἱξ Σεβαστῷ ἀρχιερεῖ μεγίστῳ 
καὶ θεᾷ Ῥώμῃ (Βοροκ, 1867. αν. Νο. 
2606); εὖ ὄγτηο ἴῃ Μγϑία: ἐπὶ ἱερέως 
τᾶς ἱῬώμας καὶ αὐτοκράτορος Καίσαρος 
θέω ὑίω, θέω Σεβάστω... Παλάμωνος (ἰά. 
Νο. 3524); 84ἃ δ Αἰμθηβ: θεᾷ Ρώμῃ 
καὶ Σεβαστῷ Ἰζαίσαρι (ἰὰ. Νο. 478). 

ἘΠΒΟΒΟΥΘ ὕδο δὴ οὗ Απραβύαβ 

Βίδ 5 Δ]ΟΠ6, ἃ8 αὖ Μα]ία: ἀμφιπολεύ- 
σας θεᾷ Αὐγούστῳ (ἰά. Νο. 5754); δηᾶ 
ΠΙαμα : αὐτοκράτορα Καίσαρα θεοῦ υἱόν, 
θεὸν Σεβαστόν... (ἰ4. Νο. 3604). ΟομρΡ. 
ἰά. Νο. 4474, ψηφισμα τῆς πόλεως πεμ- 
φθὲν θεῷ Αὐγούστῳ (ϑγγῖδ). 8,66. 8180 
ΝοΒ. 2οϑὴ, 3285, 4228; δηᾷ Αρρίβῃ, 

Βεἰϊ. Οἷυ. γ. 132, καὶ ἦν ὁ Καῖσαρ ἐτῶν 
ἐς τότε ὄκτω καὶ εἴκοσι, καὶ αὐτὸν αἱ πό- 
λεις τοῖς σφετέροις θεοῖς συνίδρνον. 

4 βαθύ. σι, Ο8αν, 6. 76. Νοπ Θηΐτα 
ΒΟΏΟΥΘΒ τηοᾶο ηϊτηΐοβ χϑοθρὶῦ... θᾶ οἱ 
ΔΙΌ] ογα οὐΐδια Ἀυτηϑπο ζαβιϊρίο ἀ6- 
ΟΟΙῺΪ 5101] ῬᾳΒΒᾺΒ θϑὺ: ββᾶδῃι ΔΌΣ ἱῃ 
Οὐ ὀξορτο ὑσὶ θα) Δ}1, ἐμοϑασα οὐ ἔδι- 
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Βρὶγῦ ΟΥ̓ἁ Ὦ15. ἀρο, ὑπουρῆ ὸ 101] ἃ νἹούΐϊω ὧο ὑΐ6 ἔδυ, ΝῸ ΒΟΌΠΟΣ 

ΜᾺΒ ἢ6 ἀθδὰ ὑμδη ὑμ6 βδϑηδλίο ἀθογθθα ἴο 11} Ἅ“ΘΥΘΤῪ ΠΟΙΟῚ ἀν ηθ 
τοραξωκεύοσ, πγρρααθσταν ταῖν. Ἰδδν τι, ὑγράν ζνμοον σε μι 

εὖ 0008 ἃπᾶ πυτηλη᾽ ; πα μ6 Ψ8Β ρΙδορᾶ ἴῃ {Π8 Πα θῈΡ Οἔ 16 ϑοάβ 
πα ϑ' μον τὸ ονπ τῶν σ 

ποῦ ΟΠΪΥ. “ ὈΥ͂ {Π8 ψοτὰ οἵ {πιοβθ Ψ]ι0 Ῥᾶβθθα {86 ἄθοῦθθ, θαΐϊ 180 Ὦγ 

{16 οομντούϊοι οὗ ὑῃθ ρθορῖίο. Α οομηθῦ δρρθᾶγθα [ὉΓ βϑύθι ἀδΥ5 ἴῃ 

“ ΒΆΘΟΘΒΒΙΟΩ δὖὺ ὑΠ6 ἢγβὺ οἰ Θυναύϊοη οὐ {6 φΆΠηΘΒ. ψἶο]ῖ. Απιρτιβῦυβ 

“ΟΧΕΒΙΡΙ θα 1ῃ Ὦ15 ΠΟΠΟΙν, δηα 1Ὁ γα θ6]]ονοα ὑπαὺ 1ὖ τὰ ὑμ6 5οὰ] οὗ 

“Οἴβαυ δαχηλύοα Τὔο Πθανϑη 

θη. ὑπο ὈορΊ παρ 5. ΟΠΟ06 τηδρ {10 ἀοβοθηῦ τγὰβ γὰρ], Δ ΟΙΒ]Ν οἱ 
Λαρτβύιβ 

Απριυδῦυϑ γοβο] αὔθ γοΐιιβοεα ἴο γϑοθῖνο ἀϊνίηθ ΒΟΠΟΌΣΕ ΡῬΆΘΙ]ΟΙΥ αὖ αἱ Ἰίοηιο, 

οαϊαπὶ ΟἸΤΟΘΩΒΙ ΡοΟΙηΡα, ἐοι}]ἃ, Δ} 8, 

5'ππ Π]Δοτ 1πχίῳ ἀ605, Ρα]γ] 8}, ΠᾺΤῊ]- 
61, ΠΠΠΟΙΌΟΒ, ἈΡΡΘΙ] ΟΠ ΘΙ Π]ΘΠ518 Ο 
ΒΟ ὨΟΙΏΪη0. ΟὈΙΏ}. 6. 88 1) ἀΘΟΙῊ 
ΠΌΙΠΘΓΙΠπῚ ΤΟΪαθ πη. οϑὺ ΠῚ ΟΥΒ Ιη060 
ἀοοογηδηξίαηι β6ἃ οὖ ρουβαδβίομο να]ρὶ. 

1 14. 6. 84. Οοιηρ. Ὠίοη (ἰλβη, ΧΙΝ 
10. 

3 1ὰ, α. 88, Ὑπὸ Ιδηρυαρο οἵ {10 
Ροοΐβ 15. ΝῸ]] Κηόνῃ δα πού τ ]οιῖ 
ἄθϑρ 5: ἤοδηοο, θαίοτ Ὁ Π86 θΟΟΘΟΙηΟ 
σΟηγθηθο], Ομ}. Ονα, 27εἰ. χν. 
840 ἢ, δηᾶ Βήλ ποίο; 1΄αδ 
1. 7γοῖ Τ᾿; Ταιολῃ, Τ}ιαγ8. 1. 4.5 ΤΠ, 
ΤῊ Ἰαηρσιαρο πι864 ἴῃ 8 1Π801}}}- 

ἰοὴ αὖ ΕΡΠΟΡαΒ ἴῃ Βοποιν οὗ δα]. 
μθαν (λυ, γού---7), ΜΉ16}) Εΐ 708 
ἸΏΔΥ Ἰιῶνο Τοϑᾶ, 15 ον ἀποίπηρ: 
ον Τάϊον ᾿Ιούλιον, Ἰ'αἴου υἱὸν ἹΧαίσαρα, 
τὸν ἀρχιερξα καὶ αὐτοκράτορα καὶ τὸ δεύ- 
τερον ὕπατον, τον ἀπὸ "Αρεως καὶ ᾿Αφρο- 
δείτης θεὸν ἐπιφανῆ καὶ κοινὸν τοὺ ἀν- 
θρωπίνον βίου σωτῆρα... ἸθοΘΟΚΉ,, 1150} 
ΟΥ. Νο. χὺ 57. 

8 ΠῚ16 γἱΐίθ 8. ναγ] ΟαΒ]ν ἀΟΒΟΙΡοα 
ὈΥ Τιαὐ ΥΙΘΥΒ 85. αἰσατὶ σαοῖο, 60)- 
ϑοσγαγὶ, ἱπ} αἰἶποι Ὑ ΟΥ̓, ἰὴ. σον μὴὶ 

γηιογίηι το [ΟΥΥὶ (δαο6..), ἀΐσιι αρρε] αν]. 
ΤῊὰ5 Τὐθυϊτυμὶυθ Βα. οἵ ΟἸΔΌΘΙῈΗ 1" 
Ῥοβϑὺ τιουύοτα οΟΠΒΘΟΥ 5 οϑὺ αἸἰναβαθ 
ΔΡΡΟΙΙαἰαΒ (ΥἹ 13), μα Οὗ ἈΠΙΘΠΙΤ5 
ἸῺΒ. ἴδον αἶνοβ τοδί δϑὺ οὖ τπουϊίο 

οΟμΒΘΟχαίτ8 (Υ}1]. 8. ΗΒ ποίΐσθ οὗἉ {10 
οοπβοοχϑύϊοῃ οὐ ΠΙοοϊδύϊθᾳ 15 ΤΟΙ Υ- 
8016: Οοπίρσι ἰμὶθαν οἱ, φαοᾶὰ 18]]1 
Ῥοβὺ Ὡδίοβ βοῇ 685, πὖ ὁ Πὶ ὈΥν ΘΙ 5 
ΟὈιδβοὲ ᾿ξον αἴνοβ ἰΔ1161} ΥΟίοΥΥ ΟΥ̓, 

ΠῊ 6 ατροῖὶς ὨΙβίου 5 156 ὑὯ ἰΘΥῺ 5 
ΝΌΟΣ. αὐ μοι νερηρβόξονσαοιρον οτερυκαρτττωπανα 

ἀποθέωσις (ογν8}1. “μοι. 34) 8δη4 ἐκ- 
θειάζειν.. 

Ἡδογοάίδη Π85 σίνοῃ ἃ ἀοία]θὶ ἀο- 
Βοσυιρύϊοιι οὗ {1Π|ὸ ΘΟΓΟΙΠΟΙΥ͂ 1 ΘΟ ΠΟΧΙΟΙ 
ψ 1. ἐὸ σοηβΘο αὐ 10) ΟΥ̓ ΟΡ ΠΙΪᾺΒ 
ονοντα (Ηγυάϊμη, ἱν. 2). ὸ Ἰαβῦ 
ΒΟ ΐ 60 15. ΟΡ φαούΐηρ, ΤΏ βέσπο- 
ἰὰγθ οὐ ΜΏΪΟΙ ὑπ ἤσαχο οὗ {Π6 ἀδ6- 
οριβοά νὼ μ᾽ οοα ἰὴ ΟΥ̓ΟΥ 0 0)}8 601- 
Β:π|0 (1 15. Ρ110, ΠῸ Βα γ 8, “ΠἸΚο ἃ ῬΊΟΝ 
ἴῃ ἀπ 15 1ηρ βίαροθ, ὙΠΘη {ΠῸ Ρ1]6 
ἷᾳ Πυθα 8 οαρῖθ 15. 1οὐ Ἰοῦβθ {ΠῸΠῚ 
ὑπὸ ἱρμοδῦ δ βη]]]οϑὺ, “ἢ 5. ΤὙΟΤῚ ἢ 
“θα υ]οσηθηύ, ἰο δϑοομὰ 10} ὑπὺ Πγ6 

εἰ ὑπο Βκν. ΤΊῊΜ 15. Ῥοονοῖ ΟΥ ἐμ 
“ΟΠ ΠΒ 0 ΟΔΥΤΥ ὑπὸ Βοὰ] οὗ {110ὸ 1ὑτη- 
“ῬΟΙῸΓΡ ΠῸΙ Οἢ}}}} ἐὼ μοᾶνθῃ ; δ [ΤῸ] 
“ἐπαὐ {ϊπιο ἢ 15. το Βἱρροῦ (θρησκεύε- 
“ται) 101} {110 γοδὺ οὐ {πῸ μοι. Πον- 
ΟΥ̓́ΘΣ ΠΠσαΪ 10 τὰν ὸ ἰο θοίονο ἐπαὺ 
5810} δὴ ΧΙ οι. 5. τ λ0 1} 00 
ἔχθυ δρὸ οὗ πὸ οἴμρίσο, 1210). γοὶαίθβ 
ὑπῶῦ {}}18. ΘΘΥΟΙΏΟΙΥ νᾶ8. ῬΟΥ ον αἵ 
{π6 θα πηρ οὗ Λιριβίπβ: ἡ μὲν [πυρὰ] 
ἀνηλίσκετο, ἀετὸς δέ τις ἐξ αὐτῆς ἀφεθεὶς 
ἀνίπτατο ὡς καὶ δὴ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐς 
τὸν οὐρανὸν ἀναφέρων (Ἰν]. 42); αιὰ ὅπο- 
ἐοη 5. γο᾽αίος. ὑπαΐ οὴθ ψψὰ5 Του, ἃ 
τη οὗ γυο Ταηἶζ, ΜῈΟ ΒΜΌΙΪΟ 
ὑμῶὺ ἮΘ ΒΒ} Ἠ15 ΤΟΥ] (ΟΠ ρ16 1) δϑοοπά 
ἤγοπὶ ὑπ0 γΥΤῸ ἤο μοῦνθῃ: Οεί. τοο. 
ΟΟΙΏΡΑΙΘ ἃ1860Ὸ Ώ]1ο) Ομ588. (Χ1Ρ1}1].) 
ΙΧΧΙν. αὶ (8 6816 7056 ΠῸΠῚ ὑΠ0 ἈΥΤῸ 
οὗ Ῥουίϊηδχ). 
Το ΑΡΟΙΏΘΟΒΙΒ 15. τΤΟρτοβοηἑθα οἢ 

ὑνο ἱππροχύαηξ ΜΟΥΒ οὗ υΐ, οὐ {816 
. ΠΙ  )ουδη ραία,᾿ δηα οἢ ὑῃ6 Ὀ686 οὗἉ 
{886 οοἸ]αμη οἱ Απἰοπίημβ Ῥὶ185, ΤΠ]ΟσΘ 

17---2 
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οιλθ᾽ ὑπουρῖ μ6 δοοοριοα ὑπὸ 116 (τυγιιθέιι8, Σεβαστός) “ΟΝ 

Β6ΘΙηθα 0 ΟΠ Δ]]ΘΠΡῸ ἐμοια"; Ὀυΐ αὖ Πἷ8 ἀδαύιι μἷ5 ἔβαιίηρ, αὖ θαβὺ, τγ88 

ΒΌΪΠΟΙΘΗΟΥ ποϊουϊοιιβ ὕο Ὧ9 πιδᾶθ ἃ σγτουμαὰ οὗἨ τορτόδο ἃ, ΤῊ 818 

γοβρθοῦ ὑπ6 ἀθβουιρύζουη ψ 1οῖ ΟΥὐμᾶ οἵνοθ οὗ ὑῃ6 ρυιναῦθ ψουβῃὶρ 

Μ10.. ἢ6. μα] ὕο ὑπ6 το 615 οὗ ὑπ6 ἱτηρου]α] ἔαγ!ν αὖ Ὦ15. Ρ]8 66 

οὗ ΘΧ]]ο οα ὑπ ΕΠΙΧΙΠΘ ΤΩΔΥ ὈΥΟΡΔΌΪΥ ΒΟΥνΘ 88 ἃ ὕγρὸ οὗὨ ὑπ6 Ῥορι αν 

Ῥγδούΐοθ θνθη ἀπρῖπρ' ὑΠπ|6 ΘΙΆΡΟΥΡΟΥΒ 1ἰούϊηθ: 

Ν66 ρμιοίαβ ἱρποίῳ τηθα ϑϑὺ : νἱἀθὺ μοβριδα 0611.8 

ΙῺ ποδύσϑ ΒΔ) ΟἸΒΒΆΣΙΒ 6586 ἀοχῃο. 

Ξἰδηῦ ῬΑΥΪΟ ἡδύ Βα 16 Ῥΐα8, ΘΟΠΪΧΑΘ. βΔΟΘΥοϑ, 

Νυχηδ 81 ποῦο ΟῚ Ἰονίοσα Ποο... 
ΗΪΒ δρὸ ἄο ἐούίθα. οἴττλ ὑπῚ6 ργοσδηξία νου ὰ 

ἴὰοο ἡπούϊο5 βαγσὶῦ Ὁ οὐϑὸ ἀ1654,; 

ΑΥοΥ ὑπ ἀθαῦ} οὗ Απρτιβῦαϑ ἀν: πθ ΠΟ ΠΟΙ Β. ΜΟΤΘ ΒΟΪΟΙΊΏΪΥ 46- 

ογοΘά ἀπά ρμαϊᾷ ἴο μὰ ἴῃ {Π6 οαριύα]. Τῇ δομαῦθ ἀοογθοα ἰο ]ι1ΠῈ 

ἐᾷν ὕθι 0 }]6 δηα ἀἸνΊη0 υἹ 05. (οΔο]οπύθϑ γ ]]Π]ρΊ ΟΠ 685)... Α 5δογοα ΟΘΟἸ]ΘΡῸ 

(ϑοάδ]οα Ατιρτιβύα 05) σγὰβ οί ὈΠ5Π6(] ἴδον υνα τ 5. ὕο ρΡον1 46 ον {Π|ὸ ἀπὸ 

ῬοΥ ουίδηοδ οὗ {116 ΘΟΥΟΠΊΟΙ 105 ΘΟὨΠΘοὗθα Ψ10]}} ἢ15 νου ρ΄, Απά {Π6 

ΟΡ ἷπρ' Υἱύο οὗ ὕΠ|ὸ “Δρουοο515᾽ βαπουϊοηθα δηα ἀθῇποα {116 ΤΠ σΊΟΙΒ 

᾿ΟΠΟΌΧΗ ΜΠΙΟΒ 6 δα γοροϊνοα πα ΜΨ10}}) σσαρὸ γοῦ ἄτι ἐο ]ι1ηι7, 

ἰὼ {πῃ ἣ Τὰ ὁ ῥγονῖηοθβ 6 ϑηθ]ιιβίαβηη οὗ ὅΠ0 ἀθνυούθοθ. οὐ {Π6 ΕἸΩΡΙ16 
ῬΥΟΥΪΠΟΟΒ, 

νὰ. ΔΠ]ΠΟνγοα ἔγθο βῸΟρθ. ΤΊ|Ὸ ΟἿΪΥ ἸΙμ]Ὁ ῥ]αοοά ἀροὸὰ 1 ψαϑ ὑπαῦ 

ΜΏΙΟΝ 88 ὈΘΘῚ Αἰλοδαν ταοηϊομοά: Ατιραδῦτπβ γτοχιυγοά ὑμαῦ {ΠῸ 

δ81η6 οἵ Ποιηθ 5] ἃ θὸ ἸοΙηθιῖ Ὑγῖ Πἷα οση. Τὴ οὐρά ίθσο ὕο {Π18 

σοπππϑηα ἑορ] 8 τ γ ἀϑαἀϊοαξοα δὖ Α 6] ιθη55 δηᾷ Ῥο]α" ἰο Βοϊηθ δηᾶ 

Δ16 ροοα ΟΥΠΣΏΘΑ ΟἹ ἃ 5118}} Βοϑ]6 δῃὰ 
ἀρϑουιρϊοηβ οὗ μοί ἴῃ ΜΠ|11Π᾿5 Οαἴονα 
ΔΠμΠιοϊοσίχιιο, 911. ΟἸχχὶχ, οἶχχχ, δπᾷ 
4180 ἴῃ βομποθρῆϊη, Ταῦ. τ. Α ἰαυῦρθ 
ΘὨρτδυὶὴρ οὗἨ ὑ..0 Βοι ] ρύγ6 ΟἹ [ἢ Ὦ88Θ 
Οὗ {Π|| οοἸπιηπ οὗἨ Δηϊομΐηι8 15. σίνοη 
ἴῃ {80 7ιοὸ Ῥίο Οἰοιμον. Υ,, ἴᾶν, 
ΧΧΙΧ; δηὰ οὗ {μ6 “ΤΙΊθονίδη Αραΐο᾽ ἴῃ 
Μοπύζϑισομ, Γι᾿ Απἰἰχι δ᾽ οὐρ!χιιόο, ν. 
53. ὙΤ8ὸ Αγρούμθοβὶβ οὗ Εδυβίϊηα 18 
γορτοβθθη θᾶ οη ἃ Ὀ88-τὙο Ἰοὗ ἔγοια ἔΠ6 ΑΥΘῊ 
οὗ Μ. ΑὐγοϊαβΒ. ῬΆγκοῦ, Ρἢοΐ, 1686. 

ΠῸ ἔποθθ ΜΟΧΚΘ ΠΊΔΥῪ Ὀ6 εὐἀϊοᾷ ἃ 
δΥΟΌΡ δὲ Μδαυια βυυ ο ]]18᾽ης ἐμ6 Αρο- 
[Π60518 οὗ ΟἸαΠα 5, 1π 10} Δ 68 6]0 
18 γοργοβαηἰθα βϑασίηρ ὑπὸ θαβὺ οὗἨ ἐ{Π6 
ΕΠΆΡΟΙΟΥ, ΠΟ ΔΒ ἃ ΤΑΥΘα ΟΥΟΨΏ 

ἀηα αἰαραβ: Μοιύποοῃ, 1.6. Ρ. τότ: 
Βοιιοορῆϊη, Ταὺ. 11. 

1 βαρ, Οεΐ, 52. 
3. 5.660 ὈΟΙΟΥ, ἢ. 267, Ὡ. 1. 
8 Το, 41)1). 1. 10. 
4 Ονἱὰ, 4}. ο: Ῥομῖ. ἕν. 0, τὸρ Η, 

ΟΥ̓ΒΟΣΥ Ῥαβδαροβ οὗ ῃὺ Ααραβίαῃ ροοίβ 
Δ.Ὸ ΟΣ βύθαγ : Ὑιγρ. ΜΠ οἷ, ἴ. 6 ἢ; 
ἰ(. ΟφοΥ(. ἃ. δα ἥξ, 2 11. τ6 Ε΄. ; Ηογ. Οά. 
11}. 25; 1. 5, 32. 

ὕ ΤΟ ΉΉ.. 1. τα 5; οι Ο488. ᾿νἱ. 46. 
6 Το, ἅππ. 1. 54; Πϊδὶ, Ἰ. 95. 
7 Ὥϊοι θα88. 1ν]. 34, 42. 
8 ΟοΡ. ϑδιιοί. Οοΐ. όο, 

Τοῦ. αν. Νο. 4178. 
8 διυααῦί δῃᾶὰ Βονοίΐ, Αἐδλοηδ... ἵν. 

(αα. 1816), 

Βοροκῆ, 



ΤΠΕ ΟΗΒΟΗ ΑΝῸ ΤῊΝ ΜΟΒΙ],. 

Αὐυρυδίιδ; ἃπὰ Ἰ]ογοὰ ὑπο ατοδῦ μ]δορὰ ὕνψο πηᾶροβ ὑο ὑποβὸ Κι ηαροά 

ΤῊς 

οἰἐἶε5. οὗ Αϑία Μίπον νἱρὰ σιῦ οπὸ δπούμοθι ἴῃ ραγλῃρ εἴτι {116 ΒΆ 16 

ῬΟΥΘΙΒ ἴῃ {116 ἐθιηρ]θ ΒΟ. μ6 ΡῈ} δὖὺ 118. πον Ομ βαϊοι". 
ΟΝ ΡΟΝ 

Κιπά οὗ ᾿ιοπουσ, Ηδ νγὰβ οοἰθογαῦθα πὶ ὑδη}ρ165 αὖ Ῥουραιηυη", αὐ 

Αὖὐ ϑϑγραγία 16 

ΒΘΘΙΩΒ ὅο ἢδνα διὰ ἃ ἐοιλ}}]. ἴοπο 1ὸ {Ππ|1π|8 Οὐὔθαν ΥἈ16]1. νὰ 5. 5001] 

ΝΙΟΘομ αἶα, αὖ Μγ]αβα ἡ, αὖ ΟὙγθηθ, 1 15. 1 οὔϊτη0. 

ὈγΥ Ῥδιβθδηϊαθι, ΤΊΟΥΟ ΨΨ61Θ ὑθι}}}65. ὕ0 [πὶ 4180 αὖ Ογαίουβ, Νγβα. 

ΑΡΟ]]ομΐα, ἴῃ Ῥιβιάϊα, δια ββοα, ΤῈῸ Διυιρυβύοασθη ἂῦ Δμογνὰ ]νὰ5 

Ῥγθβογνϑα ὑπὸ ἔδιμοι νοοογὰ οὗ [15 δο θυμοῦ 10 ἢ. γα μβουϊ θά 

ΡΟ 1.5. νγ}}5. ΤῊΘ Απριβύθαμη αὖ ΑἸοχαθν]α νγὰϑ ὁπ οὗὨἍ 0Π|6 γηοϑῦ 

ΒΡ] 14 θυ] ἀϊπσα ᾿ὰ ὑπὸ οὐὐγη, [Πα {{|0 ΝΥ  οδῦ ὑθιρ]65. 6 γ6 γα 884 ὑὸ 

᾿πὴ δὲ Τανγαρομὰ ἴῃ. δραλιῖ, αὖ ΝΑΡΡΟμ6, ΝΊοιο ἃ ΤγΟΩ 5 ἴῃ 

αδυ}" Απα ῬΊ]Ηο οου]Ἱὰ ιν ὑ]ιδὺ ὑ}ιὸ ο]ο νον] ἀθογοοιὶ οι θ.Ὲ 

ἴο Αὐρπβίμη οα ἃ} ὕο {ἰοπὸ μᾶ14 ἴο {116 ΟἸγμ μι σοὐθἢ, 

Γ ῃ 

Τὺ 15. ὉΠΠΘΟΘΑΒΑΡῪ 0 ἰχσοθ ἃὖ ᾿οπρέδι {Π|6 χορουϊυίοιι οὗὨἨἁ 5.11} Πιαΐον ὁο- 

᾿ιομοσ 5 τὶ ὑπὸ οα56 οὗ {116 ΠΟ ὴρ ΕἸ ρΟΙΌΤΒ. 1110 ΟΧΆΙῚ}}1]6 Ο06 

σίνοι ψγὰ8 δύο 1] [0] ονγο ννα}} βαο 1. γαγια οι ἂ5 το ἄπο ὑο {11 

ἱπάϊ νιάτα} οἰιανιούον. οὐ ὅΠο56. πὸ οἰαϊτοὶ οὐ σαν {Π16 1}, 

᾿τὐαύρα {110 γθόβοῦνο οὗ Απιρτιδύιιϑ. 

1 208, Δηΐ. χγν. τὸ (13); ἰώ, 1). 7.1, 
21 (16). Ἠδ γρ]δοβὰ 1) 1 ἃ βίδύπο οἵ 
Απριβῦιβ “Δ5 Ιαγμὸ 825. ὑπαὺ οὗ ὅθ π5 αὖ 
ΟἸγηρῖα, οὗ 10} 10 τνὰβ ἢ πα 00, 
8η4 ἃποίμοιν οἵ Βόμὸ οα118] ὑο ὑμαὺ οἱ 

Ἦξτο αὐ Αὐροϑ᾽ (905. ἴορ. ροπὶ,). 
Λιυιρυπῦαβ, ππᾶου {16 ἰόντα οὗ ψΌΡΙΟΣ 

δα να, ν10}} [Π6 αὐύτιυῦοβ οὗ 1λοη16, 
ΔΙῸ χορχοβθιύθα οἱ ἃ [ΠΔΟΙΒ. ὀδιλ00 αὖ 

γί θηδ: ΜΙΠ1η, (ἰαἰογὶο Δ μἡ]ο οα μια, 
ΟἸχχχὶ. 6γ6; οομμράτγο ἐκ. ΟΕἸΧΧΥΠ, 66τ. 

2 μος 4). ἱν. χ8, 55. 
ὃ Βοροκῃ, 480}. αν. Νο. “Ορύ. 
4 Ῥαυβέῃ, 111. 11. 4. ΤῊΪΒ ΠΥ ΠΆΥῸ 

Ῥδθῃ ογθούρα αὐἰΐου ᾿18 ἀθαύμ κὸ ὑμαὺ 
αὖ Νοὶὰ: διιαοί. Τ᾽. ,0. 

δ 0. ἐμπὶ8 ΔΑυρσαβίθατη σομῆρατο Εἰ, 
αυϊίαυαηθ, έυιο Ατοϊιδοϊομψίφμο, 1871) 

ῬΡ. 347 ἢ. ὶ 
θ ῬΏΣο, [,ε0. αὦ Οαἷ. Ἰὶ. Ὁ, 567. 
7 780, 4ππη, 1.78. ΟομΡ. ϑραϊίδῃ. 

Τγα). 6. 12. 
8 Μαοί, ΟἸαιιά, 2. 

Αγοϊέοϊ. 1871, Ὁ. 348. 

Ὰ 

αὐ ]Π]δαπιθ, ἤδου. 

ΠῚ ΡΟ 5 

Ηὸ ΟὨΪΥ Ἀ]]ονγο ἃ βίη ]θ ὕθιμ}}}0 

9 ῬΙΏΪΟ, ἰ.6. ἢν Ὁ}. 567 ἢ, 
Αὖὐ Τοηύγγω πὸ νὰ5 10] Δεὺς ἐλευ- 

θέριος. 060 Κ}}), Πιδον, αν. Νο, 4713. 
Βα ρΠοδα8. οἰ πο ἰὼ θῸ νεωκόρος Οἱ 

ὑπὸ Δαμαϑῦ μὰ Οὗ ΑΥΘΙΪΗ  [[ὩΒΟΙΎ. 

ΝΟΗ. 3,7», 13715 ἴτοιι ὑ1Πὸ ἀὐοιῦ ΤΊ α ΤΟ, 
ΝΟ. 15. ἴχοσῃ {10 βι.6 οὗ [86 ΤΌΏΡ]ο, 
Νο. 12, 15 τοι 16 ΟἿΥ δια 5 }}}}}5, 
ἴῃ δου Ἐ 12 μου ον σβ αἱ Πρβόβιις, 1877. 

Ὅλ ὑπὸ ΤΡ 168. οὐ Αὐμυπίαβ 500 
αὐ]! πηλο, 1.6. 

Οὐ οι ΟΠ ΒΟΟΥ 01) ΟΟΪ5. ΠῸ 15 
Βὐ]οα σΘΏ ΤΆ. 1) συμ, Ὀαῦ ολχθο οἷν ἃ 
ΟΟἰη οὗ (ἀ]]Πθ5 1) ομκ; ἀμ {Πιὶα {010 

18. ἴοπ! Ο Ῥ͵ΟΥΙΠΟΪᾺ] ΡΊΘ605. (ΡῈῸ 
Ανάν510) ; ΕἸ ΟἸΙΠ6Ι, νἱ. 125. 

ΤῺ6 [ΓΟ] Πρ ᾿ΒΟΥ ΡΌΟΠΒ ἃτῸ ἐδ ΚΘῺ 
αἰυιοϑῦ αὖ σϑάοιῃ: ἂἃῦ οχαρία, ΝΥΝῚ 

ΑΥ̓ΑΥΒΤῚ 5λοπ, (ΟΥ0}}}, 6ο8): αὖ  γομϑ, 
980 ἀνα... (14, ὅο0) : δὖ Ἡοτου]δΠΘΌχΩ, 
ΙΥΟ ΑΥ̓ΑΥΒΊΟ ΑΥΟΥΒΤΛΙΕΒ (1α, 610): δὺ 
Εδ!ο, ὉΙνΟ  Αναυ5ΤΟ.. ΡΙΟ ΡΑΤΕΙ ΡΟΜῚΙ- 
ΝΟΙΥ͂Μ. 

ΘΟΟΥΔΙΙΟΗΒ. 
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ἴο Ὀ6 Θτγοούθα ὕο 1861} πὶ σΘομηθχίομ ὙὙ1{}ϑ ὑπ ϑοηδύθ 1 Αβίθ; δηὰ 

Τὸ 15 5811 ὑμαὺ Οὐδ᾽ 

ψΉΏΘη ἢ6 5 ψψαυποά ὑπαῦ μ6 μα ροόπο Ὀογοῃα ὑπο αἸΡΏΟΥ ΟὗὨ ΘΙΩΡΘΙΌΥΒ 

γοδιβοα ὅο βϑϑμούϊοη ἃ |κ6 Ποποὰν ἴῃ μάλα", 

84 Κἰηρθ, πη] Ἰαὐ ] Υ οἰ αἰ μοα {16 τηδ]οϑίυ οὗἩ {110 σοάβ, γυϑρ  δοηρ 

ὈΥ ΠὶΒ ονη ΠΠ|ΚΘΠο55. ὑπ Πρ. οὗ ἔδιποιιϑ βύαύιιοθ, χὰ οἰϊουιπιρ, Ὠϊτα- 

“617 ἔου ὑΠ|6 δἀοναθίου οὗ ὕμο οἰθίχοηβ θϑῦνσθοη ὑ1ὸ ΠσΊΙΓ65 ΟὐὁἨ ἁ (ὑΒυΟΥ 

δη ῬΟΠυχ. ΑἋ ἰοηρῖο ογοοίοα ὑο ΟἸαπάϊαβ αὖ Ονπηπ]οάαππχῃ, ὕὸ 

ΘηοΥοΟ, 88. 1 ἀρρϑαγοί, 1) ΟΠΚΠΠΟΒΗ ἀΟἸΏ]] ΟΠ. ΟΥΘΟΙ ὑπὸ Βυ]ύομΒ, 18 ; σίνοῃ 

85. Οὴ6 οὗ ὑπὸ σσβον οὗ ΤῊΝ ἜΝ οὗ Βομποου ἢ Νοχο ἀξον ὑῃΠ6 6ολ.- 

ΒΡΙΓΔΟΥ͂ οὗ Ῥίδο σχοηῦ διρῦμον ὑπαῃ 8 ῬΥΘΘΟΟΉΒΟΥΒ. Δα ΔΙΙονοα ἃ 

ἔθ} ]6 ἤο "»Ὲ ἀοογοθιὶ ὕο 150} αὖ Το. σχυὐϊι ὑο ορι μοῦ “ιν 

ὑμοιρἢ βοπιο αὖ ὑπὸ ὕπη6 γοραγαθα ὑΠὸ δββιπηρύϊοι οὗ μιιοῃ ἃ {1016 ἃ8 

ἈΠ ΟἸΊΘΠ. Οὗ ΜροΘαΥ ἀθαιῖ", 

ὙΠοα 610 οἱιοῖς. οὐ ὁ]ι6. βίαθο νγοῦὸ ὑππ ἱπνοσύρα πίοι ἃ αἰνίηθ 

οπδγαούον, ἰὖὉ χὰ παν} ὕο οχύθη σοἸοδυα] Ποιόν ὕο {116 ῬΥ]η- 

Οἶθ)ὰ] πιο ΌΟΥΒ οὗ ὑπ ἸπΊρΌ 7181 ἔῃ γ. ΔΛΟΟΟΡαΙΟἾΥ τὐῖνθα δ 

ΟΠ] ἄγθη οὐὁἨ ὕπ᾽ ΘΙ ΡΟΥΟΥ 5. φοσοϊνοά ὑΠῸ πὐαιρ οὐ αἰνιηἰγη, Οαλαθ 

ὁοηϑθουαδοἱ ἢ15. δἰσέου " ἀπ ται 15 ἰὸν, ΒΟ ]Ιοθηθ6. οὗἩὨ βιοἢ 

ΡΟ ν᾽ νὰ8Β ποῦ οχδπβθοί, 0} Ηἀγλη. ὀανΥ θα 1τὸ γτοίμημθίοι οὗ 

ΜΟΙΆΠ1)}) ὅ0 ὕπο δα Ὁ] οϑῦ ΤΊ 10, ἀμ οἴου Πα ἀν ἔανουνῦο, 

Αἰὐϊμοιβ, 110 νὰ ποῦ ὀνοὴ ἃ Ἀοηνλ, Δ5. ἃ πὸ Θηρολαα οὐ Δ ΟΪ]Ὸ 

“Ληἢ 411 πηοη,᾽ τὰ ἐμ ἴη- 
. 

οὐ ἤδη, ἴουῦ ὑ6 αἀοναύίου οὗ ὕὸ νγου]Ἱά, 

1 Τὰ, πη. ἵν. 15. 55 ἴν 1 171, 
2 διυιοῖ, (αἰ. 22. 
3. πο. πη. Χῖν, 21. 

χιΐ, 09; ΧΙἰΐ, 2. 
4 Το, πη. χν. 74. 

Αροϊ. 34. 
ΟΠ ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΤΆΤΥ ΟΟἾ 15. ἢ6 ὈΘΑΤΗ͂ {ἢ 6 

{ἰ01609. οὗ Ζοιι5, ΔΡοΪΪο ὡηιἱὶ ΗογοιΪθΆ ; 

δη ἃ 0η6 ΘΟ] ἴῃ }15 ΠΟΠΟᾺῸΓΪ 15 ̓ ϑου]θοα 
τῷ σωτῆρι τῆς οἰκουμένης : Ἐπ ΚΙιοΙ, νἱ. 

ΣΕ λυ σΟΝΝΝΝ 
δ ΤΉμ5 ἐπϑανίνο οἵ Απσαφέαη (1 ἰνία), 

γοσραβίαηῃ (οι }1}1), Ττααη (Ρ]ο- 
ἐἰϊη4), Ηδατγίδη (Βα θῖπα), ἀπίοῃίπαϑ 
Ρὶπ5 (᾿ δαδέϊη 4), Μ. Απτο]α5 (Ε ϑὐΐη8 
Ῥία), ϑβορείγαϊ ιβ ϑόνογαβ ἤίσα!ν Αα- 
σαδβία), Μαχινϊηυϑ (ΡΔ 18), γα ]ουίλ ἢ 
(Μασϊαϊδηλ), τϑοοϊγοᾶ αἰγίηθ Ὠοηουγβ. 

Οοιμρ. ἐκ, Δ). 

Οοιαρ. Τογί. 

ὅθ. Βομοθρῇ , Ὁ». 54 ΤῸ Τὴ Ασϑὺ Δαν 
οὗ {Π|ὸ ᾿ροΟΥ 81] ἔμ γ Μη ΜΝ ᾺΒ 60}- 
βΒοογαίθαᾷ νὰ Ὀγαβ1}]]α, πὸ δἰβίοσ οἵ 

δῖα : δαοῖ. Οἰαἰ. 24. 
ΝΟΙῸ σᾶγθ αἰνίηο ΠΟΠΟᾺΥΒ ἰο Ὠἷδ9 

ἀδιρι ον ΟἸαπαϊα Ῥορρθα ψπὸ ἀρᾷ 
δ ἰηΐαηὐ: 80. πη. ΧΥ. 23. 

ΤΏΟΒΟ Ὑὴ0Ὸ μδᾶ Ὀδοὴ οοηβθογαίοα 
ὙΘΙῸ Οἴθη τοργθϑοηϊοᾷ ἀπᾶογ 6 ἔργ 
οὗ ὕπο οἱ ἀοι(ΐθ5, Τνία, ΟΥ̓ ΟΧΘΙΏΡΙΘ, 
85 ὅὰηο, 711 ἃ5 Οὐτο5, Εδαϑύηα 88 
ΟΥ616 (βομοορῆϊη, ῥ᾽. ρο ἴ.). 

Ιη μὸ 79. Ῥίο ΟἸοηιοπὶ. Ὑ., Τῶν. 
ΧΧΥΪ, ὑΠῸΥΘ 15 8. ΒυεΚίηρ γ ρυϑθη  δίϊοη 
οὗ Ηδανίδῃ ἴῃ ἐπ σΠδγδοίου οὗἉ Φαρ 106. 
4 Οοτηρ. ϑδιοῦ. Οαἰΐρ. 24. 
7 ῬΊΊη, Ῥαπορ. τοῖ; 
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ἀϊσηδηῦ ψΟυὰβ οὗ «πβύϊ]η, “6 γ6. ΘΔΡῸΣ ὕο Υϑνθύθηοθ ᾿ΐπὶ ἃ8. ἃ ροά 

ὑμτοιρὶι ἔθαγ, ὑπο ὑΠΟΥ πον, 10 6 8 ἃ πα Πθποθ ἢ6 βρυτησ', 

'ΓΠο86. ἀθύα δ, ἃ ἴον ΟἾΪΥ Οὐὖὺ οὗ ἸΔῈ ὙΠ ]ΟἷΝ ἈΓΘ Ῥγθβουῦνοα οἡ ' ΝΟ 
ΘΙΘΠΘΗΗ 

ΘΟ 5 Δα ᾿ΠΒΟΥ ]Ο 5. 858. ὙΧ10}} ἃ5. ἴῃ ὑΠ6 βοαύδογθα πού. 5 ΟὗὨ ΠΙΒΟΟΡΔΏΒ, ἴῃ ἐμ 
οι δοά!- 
π)οηῦ οἵ 

{μ6 ΕἸΩρΡΟΓΟΣ γὰΒ πα τοπρἢῦ ᾿αὐο ὅΠ16 ρορι]αγ πη πὶ ὑϊὸ ἢγθὺ ἁτιὰ ἔΠαροτου- 
5 ΝΟΥΒΏΙΡ. 

ϑοοοπα σοηθιν θα, 84 ΠΟ ὙΘ]σοΙη6 1 νγὰ5 ὅο {116 ἸΏΔΒΕ Οἵ᾽ 16}, 85 

1} τπαϊοαῦθ ἤον, ἀΟΟΡΙΥ ὑπο ὈοΙΙοῦ τὰ ἢ Βιρουατηλι) μϑυϑοῦθι οἵ 

ΟἸουτηρ ἐ]ιθιη αὖ Ἰοαϑὺ ἃ ἀθ 16 οὈ]θοῦ 0} Ὑγου 5110, ὑμοιρ]ν ἐΠ|6 ΤΔῸγῸ 

Ὁποαρ} Ὁ] ταῖσιῦ βῃγ ]κ ἔγοιη βοῖὴθ οὐ ὑΠ6 σοηϑοψφαθησοβ ψν}}101} 5.0} 

81. ΟΠ ΙΟῺ. οΑΥγ]θα αἱ] 10. ΤΙ νγὸ ΠΟΝ Θμἀθδυ οοΥ ὑο Ἰἰοο]ς αὖ ὑδθ 

Ὀ6]16 Γ΄ ἸηΟΥΘ ΟἸΟΒΟΙΥ πὸ 51}.}}} 5600 ὑῃαῦ ἃ5 1ὖ νὰ. θαβθα ΠΡΟῚ ὕνγο ἸἄοδΒ 

ΟΥ̓ΟΊ ΠΑ], 50 1Ὁ νγὰβ τδ Ποϑθθα 1π ὕνγο ἔογιηβ. ἐ Υ ο ᾿ανο ο ἀἰβυϊηρτ8 

{110 μοβιύϊοῃ οὗ ὑἱιο Εἰ ροιῸν εἰαντπρ Π15. ΠΠ ούϊπηθ, ἀμ 115. μοβί οῃ 

αἴθον ἀραθῃ : {Π|0 ΔρΟΓ ΠΟΟ515 ἀπ 0ῃ6 ἱπμονοιῦ ΒΔΟΥΟΙΠΟΒΒ οὗ ὕΠπ0 Ὠθαή οἵ 

ὑπο πύαϊθ. 
Ῥδιμονσροπορν σοι 

ΤΊιοδΘ ὕννο οἱοπιθηῦβ ἃτΘ ΟΥ̓ ΠῸ ΠΙΘΆΠΗ ΠΟΘΟΒΒΆΪΥ ὁομποοῦς 

6. ΜδΩΥ οἸΡΟΙΟΥΒ πκ Ολλι5 ηἃ ΝΕΥο ἀηα ])ομπ αι ᾿ν]ὸ Πιδά 

οαμοα ἀπὰ γοοοῖνοι Ὑγ]}}10 Πν πρ’ ἀὐνῖπο ΠΟμΟσγΒ. τοῦ πού τϑοϊζοποα 

ΔΤΏΟΠΡ’ ὕῃθ ροα5 ἀὔύθυ ὑπϑὶν ἀοὉ}, ΤῸ ἀρούμοοσὶα ὑγὰβ ἃ 46] οΥαῦθ 

δοῖ, οὗ {πιὸ εὐαΐο Ρογίοντποῦ ὑπγοιρῖι ὕπο ϑϑπαῦο: 06 βδουθάμομθ οὗ ὑπ 

Ἰὐμ ροῦν [ΟὉ]]ονγο ἔγότα {Π16. 51 1}}}}0 ῬΟΒδοβδίοι οὗ ρόσγοσ, γΔΟΌΟΔΠ]Υ 

᾿ὖῦ ψὰβ ὑπο Ἰαδίοῦ 10} τππὰ6 ἃ ΒδαΠη 0] ΡΊ] 0 Κ ἴο {ῃὸ Ομυ]βυϊαπ, 

ΤῊ τϑοορῃ!ίοῃ οὗ {16 αἰ 1 οὗ ὑπὸ ΕἸΏΡΟΙΟΥ ἔσα ΟΧΡΓΟμαίοη ἴῃ 

ἸΠΔΠΥ Οὗ ὑπὸ ἀοίϑ. οὗ ἀν [ἴ0, ΤῊ. ἀρούιοοβὶ5. οὐοθ Δοσοιη πη οὰ 

1 Ζαβί. Μ. 4ροϊ. 1. χ0. ΟΥἹρ. δ. (8, 
}11. 6, 36, 

Ιἀκχω διὰ νξεω πύυθιὼω (ΤΆ), 
οὐτιλιοαῦ λᾶρκελλοὺ. Ιερεγε ΤΟΥ 

Ἰάοκμεὶ (Δοεῖν. Νιηνηι, ν111.. 4,63) Εἶν 65 
ἃ Ἰἰθὺ ΟΥἨ το. οὗ ὑπ6 ΠΉΡΕΥ18] 
ΓΓΆΛΥ ἩΏΟΒΘ ΘΟΙΒΘΟχ 0 15. ϑυϊθθβοα 
ὈΥ ΘΌΪ ΠΕ, 48 ἴῃ 411, ᾿Ἰπο] ἀ]ηρ τ 5 ἔθη 8108. 
ΟΟπιραγα 4180 βοποορβίη, ὈΡὴν 15---57. 

ΤῊῺ6 αϊνῖηθ ΨΌΥΒΒΙΡ Ῥαϊα ο Απίϊ- 
ΠΟῺᾺΒ ΙΔ ΒΟΙνῸ 88 ἃ βύυκῖηρ ΘΧΔΙΏΏ]8 

οὗ Ρορυΐδῦ ἴδηδύ οἰβη) ΟΥ̓ ῬΓΤΟΪΔΏΪΟΥ. 
Αἰηοπς [16 ΒΟΥ 015 ΟἹ ΟΟἾΉΒ Βύγαοκ 
ἰ 5. ΒοΠΟΌΥΣ ὈΥ ΟὙΘΕΙΚ ΟἸἐ168----  ὩΟΠΘ 
ΟὙΘΙΘ Βύχαοῖς αὖ Ἰοτη8 Οὐ ἴῃ ᾿οχῃδῇ 
“οΟ]οηἑο5᾽---αῦο {π6 [ΟΠ] ηρ: ἀνΝΤι- 

ΝΟΟΟ ᾿τἄκχοο (λάγατογυ τα), νεὼ 

“Ὃν 

ἈΝΤΙΝΟΟΥ (Οὐλ ἢ Π), ἀΝΤΙΝΟΟΝ ΘΕῸΝ 

(ΕἸ ΘΓ ΡΟ ΙΗ, ΝΊΘΟΡΟΙΒ), Η ΤΤὰτΤριο ἀν- 
ΤΙΝΟΟΝ θέον (Β. Ἀγ} 1), ΤἸΤὰΝῚ ἂἃν- 
τΤΙΝΟὼ (λτοδάϊ8}) Ομ ᾿ηβουρ θη 
ὨΔΥ 6 δἀδθᾶ: ἀνΝτινοῶι ουὐνθρο- 
ΝΩΙ ΤΩΝ Εν ΔΙΓΎΠΤΩωΙ ΘΕὼνΝ ΛΔ. 
οΥὐλῖτιοα ἀπολλώνιος ΤΤΡΟΦΗΤΗΘῸ 

(ἀσαύου, ρ.. 86. 1). 
'ΓΏ6Β6. ΘχϑΠΙ 168 δ᾽ ἰῶκθη ἔγΌχΩ 

ἘΟΚΠΟΙ, Δοοῖν, Νιΐπηι. νἱ. 5.218 ΕἾ, 
ΤῊ ψουβμὶρ οὗ Απίϊημοιιβ ψὰ8 5{}}} 

οοὐὐηυοᾶ ἴῃ Ερυρὺ ἴῃ ὑπ86 ἔθ οἵ 
ΟἸοπιθαὺ (Ργοΐγ. ἵν. Ὁ. 14.}.). 
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ΟὨΪΥ δἀἀθὰ ὁὴ6 τποσθ ἴο {0 ]1ϑὺ οὗἩ ἀοϊξθ5 γμὸ μδᾶ πο βύγσοῃρ μο]ᾷ 

ΘΥ̓Θἢ. ὍΡΟΩ ὑπ ὑπουρσὺμ οὗ ὑπ6 Ὠθαίῃθῃ, 

ΤῊΣ τ 1, ΤῊΘ οββϑηῦα] ΑἸ] Υ οὗ {πὸ βονθυοῖρῃ βόα Ψψὰ8. {16 
οἴθοῦ ὁ ᾿ τε : : ἐ8 τ] ΤΟΙ σίουν ὑπουρηῦ οὗ ὑπὸ Ἐπηρῖγο, θα δὖὺ 086 βδῖὰθ ὑϊϊὴθ {Π|6 
Αροϊϊιοοεῖβ. ΟΘΙΡΟΠΊΟΠΥ Οὗ ὑπ δρούμθοϑίβ σᾶνθ αἰβυϊπούποη ὑο {1|ὸ δοποθρύϊοῃ 

οὗ αἰνιμινν ἴῃ {Π6 ᾿ἰνίηρ ΕἸηρογοιθ. ΤῊΘ ναυΐουβ ΘΠ] ]ΘΠῚΒ ῬΥΟΡΘΙ 

ἴῃ 6 ρσοᾶὰβ ψἬΪΟΙ θιῸ αὐὐθαύθα ἕο ὑπὸ ἀοοθαβθὰ οὐ ψουκβ οὗ 

αγὺ---ἰθοὸ γαγϑὰ ογόνῃ, ὑπ0 μοὸ πναμᾶ, ὑπὸ πτηραβ, ὑμὸ βδογρᾶ 

Ο81, ὑπ ΘΔ 10---ρ μοι ] 64 ὑο {π6 ᾿πιπαρίπαύϊη ἀπὰ Ὀτουρῦ ὑΠπ6 1ἄθᾶ 

οὗὐ ἀθιύγ ποϑτοῦ ἤο ὑπὸ θασῃ. Μογθονθι {10 ΔΡΟΥΠΘοϑῖ8. νγὰϑ ποῦ 

ΠΘΟΘΑΒΆΔΙΥ ἐΠ6 γοναὶ οὐἨ βίρπα! νἱγύιοθ. Πἔ τὸ πα Ὀθθη 80 ἐΠῸ 

εἰΐο τὴϊσηῦ πᾶν ᾿θββθηρὰ ὑπο τοϑρϑοῦ ψ]οὴ ἡγὰ8 τομοσοᾶῖ ἴο ἃ 

σἱοϊουβ βονουοῖρηι. αῦ 85 1ῦ νγὰβ ὑπ6 ΟΧοΘΡυϊοη5 ογσὸ ποὺ Βυϊποϊουῦ 

ἴο ἀἰδῦμν) ὑπ Ὀ6]οὗ ὑμαῦ ἀρούμοοϑὶβ γὰ8. ὅΠ16. παῦιιγΆ} δθαθ οὗ δὴ 

ΟΥ̓ΔΙΏΔΥΥ ΤῸ. ΤῈ6 ἰληρσυάρο οὗ ῬΙΠῚΥ 15 ἀπ Ομ ΘΙΠΥ τβοιοιίοι, 

Ῥαδ 501] ἔμιουο ἴ βοπῖὸ ὑσαῦμ τὶ ΒῚ5 οομὐθηιρύϊοιιβ ΘΧρ]απδύϊοῃ οὗ ὑμῸ 

τοῦ νοα ψ ΠΟ. μὰ 164 ὕο ΟΔΥΙΘΥ ὩρΟὐδιΘΟ505. ἴῃ οὐου ὅο οχῦοὶ {116 

ψΊβάοιῃ οὗ ΤΥα]αη. “ΤΊ υῖτια οοπδοογαῦθα Απρστιιβύαπ, θαῦ πὸ ἀ]ὰ πὸ ἴῃ 

“ΟΥον ὑποῦ Πὸ τοῦ Τηὐγοίποο {1|ὸ ομδυρο οὗ ἰγθάβοι; ΝΟΙῸ οοηδο- 

“οναθα ΟἸδαά 18, θαὺ ὑπαῦ μὸ ταϊρ]ῦ πιοοῖς [πὸ δογθιιοην}, ΤΊδαΒ 

“ οοῃβοογαξοι Υ᾽ δβραβίμη, δα ουιϊζίαι, ΤιῦαΒ, (αὐ {116 ἔογμον ὑμαῦ ἢ 

ἐταλο ῦ ἀρρθὰν ὕο Ὀ6 {6 80ῃ, {πὸ Ἰαϊῦον ὑμαῦ 116 ταϊρ}ῦ ἀρροῦι ὑο 6 

ἐ{8ὸ Ὀτούμον οἵ ἃ ροᾶ. Υοιῦ ᾿ᾶνθ ταῖβϑά γον ἔβυποι ὑο μθᾶνθῃ ποῦ ἴο 

οἰ ὨΒυΪνῸ ἔθαν ᾿πὐο ἔ]ιο οἵὐΐσθηβ, ποῦ ὕο 1μϑιὺ ὑπὸ ἀδι 165, ποὺ ὕο σὰ 1 

“ΒΟΠΟΙΙ ἴῸΡ γουΒ0 ἢ θὰὺ Ὀθοᾶθβθ γοῖ ὈΘΊΊονΘ ἢΪπὶ 0 Ὁ6 ἃ ροα",, 

ὅδιιοῖ ἃ ὈΘΙΙΟΓ ον χὰ ποὺ γοαυϊγοά ὄν ΦΌσα. 88 ποθ]θοῦ 

ἘλΩρθυοσῆ. [Ὁ 15 τϑοκομθὰ διηοηρ ὑΠ6 πιοϑῦ αἸβυ ρθη α πιουϊίβ οὗ 

Μ. Αὐτοὶ αβ ὑμαῦ μὸ ἀἰββθι ]οα οὐ ἀοἤοι θα ὑΠ6 Ὀγοῆίσδου οὗἉὨ Ἀ18 

ὁΟ]]θαρσαθ Νογαῖ, ὑποῦρ 10 γγὰϑ τπηοϑὺ γϑρα]δῖνθ ἴο ᾿λη, δηα μγοσαχοα 

ἔοῦ ἷπι 411 08 ΒΟΠΟΌΣΒ οὗ οομπβθογαύομ ἃ, Οἱ {86 οὐμον Βαπά 1Ὁ 15 

βαϊὰ ἐπαὺ ἐπι οοπβοογαύίομ οὗ ΝΙδτοιιβ Εἰπη86} τσὰβ Βοιμθυ εἰπρ τη 6 

1 ῬΙΪΆ. απο. 11. Ῥτωϊογαύδχα ΘΟΠΒΘΟσ Αἰ 18 ὨΟΠΟΧΘ αἷα- 
3 Οοαρ. ϑμραχέ. Ηαᾶν, 27. ϑϑιαοῖ. πδὐαβυ ὈΔΙρΒΙύ.. θα] ΟΕ}. 

Ῥοηυϊὶ. α [Τὼ] ἀοέαηοίαμι ... Βα 110 3 Οαρίδοὶ, Μ|.α Αι. τϑ. 
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ὑμ8δὴ ἃ Ῥαρϑδηΐ. Νὸο οπθ ὑπουρὺ ὑμπαὺ }}ι0 Βιου]ὰ 0)}8 Ἰατηθη θα ἃ8 ὁη6 

ΠΟ ὙγὯ8 ἰοβύ, [ϑαὺῃ ϑὰ ΒΩ ΡΥ τοβύογοα Ἀπ ὕο ὑπ ροήϑ ψῃὸ π84 

ἰομῦ Εἴτα ἔῸΣ ἃ ὑΐπηο ὑο τηθῃ, Νοὺ ὕο δυο [18 βίαὐιιο 'π ὑπὸ μουβο, 1 

ὃ ῬΘΙΒΟΠΒ ῬΟΒΙ ΟῚ 8]]ογθὰ οὐ γϑαυ]ροαὰ 10, ψγἃ8 ΒΔΟΥ]ΘρΡΘ; δη( ΒΟΠ]Ὸ 

ὈοΙΙθνοᾶ ὑπαῦ ἢὸ οοηὐϊηπθα ὅο ολγ6 ἴον 1}18. ῬθΟρ]9 δηὰ γϑνϑα]θὰ ἴο 

{ποιὰ ὑΐθ {πὸυχα 1ῃ ἀγθδῃλδ᾽. Βαυαῦ 50ΟΙ οὔδο5 οἱ οἰδμον 5140 ΨΟΓΟ 

ΤΆΥΘ 861 {86 τηοοϊίην χορ δ 816} Ὑ ϑραβίδῃ χδοορηθθα 0116 

Ῥγόρυθδβ οὗ ἢ18 [αύα] 111} 688 5 ΕΠ ΟΙΘ ΠΟΥ ἀοβουῖθθ ὑΠ0 ρΌΠΟΓΑΙ Το] ην. 

ΟὟοΟ 15 πιὸ: 1 ΒΌΡΡΟΒΘ 1 δὴ ὁπ {1 ροϊηὺ οὗἨ Ὀθοοιπΐπρ ἃ ροά δ᾽ 
ον ΟΜΝ ΟΝ 

1 ΟΔΡ1001, ΜΠ. 4. 18 ῬδυτΠὶ 8806 
{01} αποᾶ 1111 ΠΟΠΟΥΘᾺ αἰ ΟΞ ΟἸΏΏΪΒ 
ξοίε88 ΟἸΠ]Η ΞΟΧΊΊΗ ΟἸ15. ΘΟΠ 0 86 
αἰρηϊίαβ ἀθαϊδ, 151 φαοα οἰΐδιη 880 ]- 
Ἰορὶβ ἡπα]οαύι5. οδὺ 4αὶ οἷὰβ Ὡπδρί πο 
ἴῃ βΒὰδ ἀοϊηο πη ΠαΡυϊδ, 4] ΡῸΣ ἴο- 
πιὰ νοὶ ροὐαϊῦ θοσο γρὶ ἀθθαϊί, 
Οορ. ἰά. Δπὶ, Γ᾿, τ. 

2 Βαρί, γεν. 23. 
Τὺ 18. βΒεϊὰ ὕγ Τὐαίχοριαβ (Χ. 15, 17) 

πὲ Οομπβίαηἐϊπ5 δα Τονίδη ΜΘ͵Ὸ 601- 
βοοχϑίθα (ἐμ αἶνος γοία); πᾷ [Π6 
116 Πίσμϑ νὰ8. σίνρῃ ἴο ἰῃο ἀοσοιβοᾷ 
ΕΠ ΟΤΟΥΒ 1 [ΟΥΤΩΔ] ἀοοιτηοηὐΒ ἰο ὑπ 
Ο]086 οὗ ὑπὸ δχοβίογῃ Ἐπηρῖτο (βομοθμί- 
11η, ΡΡ. 50 ὦ). Ὑπὸ {10 νγὰβ ὑγδ8- 
ἔογγθα ἰο Ἰαίθυ ΒΟΥ ΟΡ. ΘΥΟΠ απ] Πρ 
ὑπο6}} ἰξοθγηθ; δὰ Φομη οὗἨ ΒΑΙΒΌΌΥΥ, 
ἴῃ ἃ Ῥαβϑᾶρο τοϊογγοῦ ἴο Ὀγ ΞοΠΟΟρΗ͂Ι,, 
ΥΟΠΊΔΥΚΒ ΟἹ [Π:6 1Τη 1586 οὗ ἔμ νοχᾶ ἰ 
ἷ5 ὑτὴθ: 5085 ἀποαο ἀπιροΥ ΟΥ̓ ΘΗ 
αὍΟΒ (46 γηογα Ἰλομδ 15 ῬΟρΡΌΪ 5. Πα ο- 
Ἰδοῦ Ἰαρτ]αραῦ, ἀρ ἤοαναῦ {4611 5 ἸΏ ΔῺ] 
ΒΟΙΑ΄1Ο.. ΘΟΒα 16. το ΘΔ [ἢ ΒΟΥ- 
ἴθ ὑγθ 511456 ὨΠΙΠΏ]ΠΊ ἃ6. 51 68.010 
810 ὉΠ ΔΟα 6 Τρ ηαο, 181 ὑΥΥΘ 18 
9580 1{15, οπληϊροξΐθη β ποη Βαιοίαξ πλᾶ- 
Ὡμσ39. Εδοῖ! βαθὺ οὐρὸ αἰνὰ ἱπαϊμοῦθβ 
διαΐ, τιὖὖν 841118 ρ]δοοῦ, ΠΟΥΟΟΒ, 4105. 66 

Θὐϊδπλ ὨπΙηδηδ Βογίθ αἰρηο5 ΒοΙΏΔΏΟ- 
ΤΌΤα ΡΟΣ Πα τοραυΐαν!. Ὡταούαμῃ οί 
116 ὨΟΠΊΘΩ 40 ΡὈΥΪΠΟΙ͂ΡΟ5. νἱγυπν τὶ 
{{{π|18 οὐ γοσὼ βαθὶ 1106 ΡὈγθϑΙ 68 86 
αἴνοβ δυσθδηὺ ποάσχα σϑιαθδηΐ ΔΡΡ6]- 
Ἰατὶ, γϑίθυὶ ααϊάοιῃ οοηδαθρίμιαϊηθ οὐΐδη 
ἴῃ νἱέϊο οὐ δᾶάνοσβυβ βἄβθηχ οδ ΒΟ] ΘΔ 1 
οὐὐλαομίθ (ΡοΪγοΣ. 111, το; Μίριο, Ρα- 
ἰγοῖ, 1αΐ. οχοῖχ. 406). ΟἾΔ.]68. [16 
Οτθαὺ μδὰ φἰγθδαγ οομάοθιμηθᾷ ἔδθ ὁὰ8- 
ἰο. Αὐΐοσ σορσουίηρ Οοηβύδη ἶηθ δηᾶ 

ΤΌΠΟ ΤῸΥ {1161} ἀββαγωρίϊοι οἱ {116 {1016 
δηΔ ἴου ὑπ6 86 οὗ ὑπ σοΥΥΘΒρΡοΟ  αἸὩΡ 
ΟΣ εἰ θαϊτα τὰν γοραγα ἰὸ {10} ἀΟΟΤΌΘΗ͂, 
ὯΟ Β8γΥγ8: Οὐπεοὺ ἰριίαν, οοδϑοῦ [15] 
ΠΟΙΏΪΏΔΒ Δι 1ν10, ἀοβυ θὰαῦαν Δ 48] 
ΘΙΥΟΥΙΒΗ νοβ ]ρΊπη), Γοοβοδῦ οἵδ δθ ΒΌΡΘΥ- 
Βὑϊὑ]ο.} 15. νοσαθαϊπι, ρθαϊσαῦαν Ῥτγοοᾶ- 
ΟΝ ΠΟΙΏΪΠΪΒ5 ΒΌΡΟΤΟΙα1η, 6] αὐ} ὦ 
ΠΟΙ τ5 ἴῃ αἰνοβ ὑγδηβί γ ΠΟ 111} 
Βοιηϊηλ) σομῦλ]ο τηοπαδοϊαμ) ({ω νι. 
Οαγο, ἐαρ. (6 ὥπαρ. ἴ, 4). 

ΤΠ6 Οοπδοογηίοη ΟἿΗ [ὉΥ}} 81} 
1τὐογοβύϊ ησ βὐαᾶγ, ΤῸ πο ἴῃ ὙΠ ΟΝ] 
1π6 οἱᾶ 1ἄοα 15 ὑχαηβ αἰοα ᾿ὔο ἃ 1}}})- 
1108] ἴοσὰ ἴῃ ὑπὺ ΘΟΙΒΟΟΓαΌ101). ΘΟ] 
οὗ Οοπηβίδη 16 18. οὗἩἨ ΒΙΠρΊ ΠΑ} ᾿νογοϑύ. 
ΤΙο Ππορᾶ οὗ {116 ἘΠΊ ΡΟΙΟΙ 15. σον οι] 
χὰ 006 ἀ811] ν οὶ], Ὀπῦ Οἡ ὑπὸ ΤΟ ΟΥΒΟ 
ὑπὸ οαρ]ο ψ}}16}} θοΐοΥΘ βυμθο 150 {10 
γϑιηὗναϊ οὗ {116 5011 ἃῦονο πὸ ΟΠ ΘΟΣ 
ΔΡΡΟΔΥΒ. ΤΙ 108 θ] 860 Π0 ΕΠ ΟΥΌΙ 18 
τ ργδβοηίοά ἴῃ ἃ ομαιοὺ ἐτῶν ὮΥ 
ἴουν Πούβ6 5 ΜΠ ὉΡΠΠ  οα Πολα δηα οὐτ- 
βἰχοίοποᾶ Πφη68Β, Δη6] ΓΟ ΠΠΘῶν6) ὑΠ0 

Ὀίνίο δα ἰβ βἰγο ῃ Ὑσ᾽ ΤΑΪΕΟ ἘΠῸ 
δεποτοι.-----ττοἘοσἐΠσ ἘΠ τ τ 

ὙἼΣ ΤΠ15. οομποχίοη. δ. ΟΑΥ ΠΟΥ οΟἷη 
ΤΩΝ ὈῸ χηοη]ομοα, ὙΥΏ}10}} ΒΟΘΠῚΚ ἰὼ ὁχ- 
ῬΥΟΒΒ ΒΙΧΏΡΙΥ ἰμο ΟἸυ βθΔη ὑμπουρύ, οὗ 
“ΘΟ ΒΟΟΥΠΙΟη.᾽ ΤῊΪΒ 15. ΟἹ6 βύγποκ ὮῪ 
(ΔΙ ΠἸΟΠΒ ἴῃ ΠΟΠΟῸΥ οὗ Ὠ18 ψ|ἷ6. 5810- 
πῆμα. 1 ῬοΔΥΒ 29 ΟΠΊΡΓΟΗΒ βοηοα 
ΜΙ δη οἰΐνθ- ὕγϑη6}} ἰὴ ΠΘΡ μαπα δηά 
{80 Ιορθῃμα ΑΥΑΥΒΤ ΙΝ ΡΑσ, ΤᾺΒ ἰδϑὺ 
ἧτο ΜΟΙ Οδ ΒΟΔΤΟΘΙΥ ΠᾶγῸ ἃ αἰΐ- 
ἔογϑηὺ τηϑδηΐηρ ἔγσοσα ὑπαὺ Ψ ΏΙΟΒ ΠΟΥ 
ὍΘΑΥ ΟἿ ΙῃΟΠυο8. ΤΏΘΥ ΒΠΘῪ 8]- 
ταοδὺ Ὀθγομᾶ αᾳασβίϊοη ὑμπαὺ 38] ΟΠ 
ΜῸ8 ἃ Ομ χιβίίδη, δια ὑμδὺ {π6 οοΐῃ 
Μ88 βύγαοῖς ὈὉΥ ὑμὸ ἘΠΙΡΘΙΌΣ 1 ἸΏΘΣΏΟΥΥ 
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ΤῊΘ 5ΘΠ108 2. 
οἵ {86 
Ἑληροσοῦ, αἰνιπιῦν ὈΥ ὑμ6 οοηβθαπθηῦ ΔΥΡΆΥ οὗ ΡΥΙθϑίβ Δα ΒΔΟΥΙΗ͂ΘΘΒ δη ΓΟΙΆΡΙΘΆ ; 

Ὀαὺ 1τὖῦ ψγαβ, 88 πᾶ8 Ὀδθη βαἱά, Ἴδ6 Ῥγβοίϊοα ΒΘΠ6 Γ᾽ ἴπ {π6 οββοαῦαι 

ΒΘΟΓΘΉΘΒ5 ΟὗὨἨ ὕῃ0 ἘΠΏΡΟΓΟΥ ἃ8. 5.0} ΜΨΈΙΟΙ ἔογοθα ὑπὸ ΟἸγβύδη ᾿ηΐο 

Ηὸ οοὐ]Ἱὰ ποῦ, κ 815 8] ]ον- 

οἰ ίχθη8, Δοκπον]θάσο ὕμο “(ἀθαῖαβ᾽ οὗ ὑμ6 ΕηροτοΥ ἢ π6 οοι]α ποὺ ρῖνθ 

αἰνῖπα Ποποὺῦ ὑο ὑπ6 ἘΠΊ ΡΘΤΌΥ Ὠϊπηβο , ΤῊ6 αδηῖαβ οὐ Ἐουύαποδ οὗ ὑδοὸ 

ΕΠΏΡΘΡΟΥ ΒΥταο 156ἃ ὕΠ6 Ἀρ᾿ τ 8} ΘμΟΥΡῪ οἷν ΒΥ ρ Ὠΐμ 885 ΒὰΡ- 

ΡοΒϑα ἴο ἀϊγθοῦ ὑμ9 ψγ 016 ϑγβύθιῃ οὐ ὑπ 8 δοϊωτηοηνθα! . ΤῸ 5ΒυΘΆΣ 

Ὀγ ὑμιῖὶ8. νγὰβ ὕο ΓΟΘΟΡΉ 156 ὑπ6 ΤΟ ΠΥ οὗἨἉἁ ἃ Ρονοι 16} ὑΠ0 ΟΠ Ἰβύϊδη 

οιὐμου ἀοπιοὰ (ὼ οχιδὺ οὐ μοϊὰ ἰο Ὀο τ Πρ μδτυΝ, 

ΤῊ ρούμϑοβίβ σᾶνο ἀθῆηϊθηθθ5 ἕο ὑμ6 1άθϑ οὗἨὨ {8 ἱπῃηρϑῦῖδὶ 

αἰγθοὺ ἀηὐδσοιῖητα υγιυ ὑΠι6 πὐαύο᾽. 

Απὰ 1ὖ ψὰ8 Θαθδ}ν 

ἸΠΩΡΟΒΒ10]Θ ἴου' ἴτα ὕο αὐὐτιθαῦθ ἴο ἃ πιλῃ ΔΏΥ ΠΝ ῬΓΟΙΌραύνοϑ ὙΠΟ ἢ 

6 μοϊὰ ἴο βϑίουρ ο ἀοα, “ὁ γθηᾶου Πομοὰν ὑὸ ὑπ ἘπηρΘΥΟΥ, υϊῦθα 

'ῬῬουθ] δὰ ἦ, “1πὶ 5αο}1 ἃ ὙΓΑΥ δ 5 15. Ἰᾶνγέα] ἔῸΥ τ5 δη οΧροάϊθηῦ ἴον" Η]Πη, 

“8. 0 ἃ ᾿Ἰη) Μ0110 πύαμαἀθ ποχὺ ὑο οὐ, ἃ ΨὴῸ Πὰ5. οὐίαϊπμοα πῇ δύ- 

ΟΝ 6 15. ἔγοπῃι οα, Δηα 15. ἰθθ5. ὑπ Οοἀ ΟὨΪΥ...«Απᾷ 80 ὙὙ6 ΟΠΟΥ 

“ΒΔΟΤΊ σου ΤῸ ὑπ βαξοὺγ οὗ ὑπ6 Ἐπηρούον, θαῦ ἕο ον αοα «ηκ 15, δη, 

“48 Οα Πὰ8 Θη]οἰποά, νυ δι αἰ πα ρ]8 ργαγον. 
Δα γα το κα 

Μδο 'ϑνσ ρῶν... Δ’ 4 5πτ91| μον κτὐσσσασυσυυὰ 

Απὰ μόνϑνοῦ οχίχ ἀναρϑηῦ 
κεσγο φοῶνφηρνν ὁ “πον πὶ 

οἵ 68. ΨΠῸ ὝΟΥ 6 ἀοαΐῃ. Οομηρ. Δ. 181}: ΔΕΝΙΟ ΑΝΤΙΟΟΠΕΝΙ, 
Κίηρ, Πα ΟἸιν δέίατι Νιιπιϊδιπαϊ 68, ΤΩΒΟΙ ΡΌ]ΟῺΒ 1 ΠΟΠΟῈΣ οἵ {86 αΘὨΪῺΒ 
ῬΡ. 4417,; δηᾶ οἡ ὑπ ψΏΟ]0 βαθ]θοῦ οὗ 
(οπβοογαίίοη Οοἷὴθ ΟΚ]ΟΙ, Ποςίγ. 
Νιώνηι. νἱϊ1. 456 ΤῈ, 

1 76 τοργοβοη αίοη οὗ 16 ἰδ ἢ 1185 
18. Το Πα] ΒΡΑΥΠΟΙΥ ΟΠ. {86 δοἰῃ5 οὗἩ {ῃ6 
ΟΥ̓ ΤΟΥΏΡΘΙΟΥΒ: 6.6. ΘἾΝΙΟ Αὐαῦβτι 
(Νεῖο:: ΒΟ 6], νἱ, 272); ΘΈΝΙΟ Ῥ. Ἐ. 
(Αυρτιύαβ: ἐῶ. νἱ. 97 ἴ); ἀπνιῦβ Ρ. π. 
(γι 15, ἰώ, νἱ. 217). Τον αν ἴη6 
οἶοβα οὗ [26 {Σὰ οομζασΥ ὕμ6 (ἀρηὶὰβ 
ΔΡΡΟΔΓΒ ΣΔΠΟὮ ἸΏΟΥῸ ΘΟΤΑΙΠΟΏΪΥ δ ηΔ 1ὴ 
αἰ δγοηύ ἔονρηια, [Γἔ ἰπ βρη ἢ οΔΠΟΪν οΠἃ- 
ταοίοσγ δύο οὗ ὑπὸ σοῖρῃ οἵ []οο]οὐίδη, 
ΤῺΘ [ΟὉ]ονΊην ὑγ088. οὗ που! ΡΌ]Οη 8.6 
σίνθη 1 ΒδηΔΌΤΙΒ: ΟΕΝΙΌΒ ΑΥΟΥΞΒΈΙ, 
α. Αυαύβτομυμ, α. αὐασ. 81 σ088., α. 
ΟΑΒΛΒΙΒ, 8ΠπΠα ΘΕΝΙΒ ἘΧΒΕΒΟΙΤΟΗ͂, α. 
ΒΧΒΕΟΙΤΌΒ ΠΧΒΙΟΊΑΝΙ, α΄. ἸΠΠΥΠΙΟΊ, 6. 
ΙΜΡΕΒΑΤΟΒΙΒ, 6. ῬΟΡΌΜΙ ΠΟΜΑΝῚ. ΤῈΘ 
ΟΕΝΙΌΒ ΑὐαῦΒΤΙ, 6. ἹΜΡΕΒΑΤΟΒΙΒ, 6, 
ΡΟΡΌΠΪ ΒΟΜΑΝῚ ΒΘΡΡΟΒΙΗ ΟἹ ΟΟΪΠΒ οὗ 
Οομδίαπίϊηο, {116 ΟὨΪΥ Ἰαύθυ ΘΧΘΙΏΡ]6 
ΜΌΘΟΝ 1 δγο οΟὐβοσγθᾶ 18 οἡ ἃ οοΐῃ οὗ 

οὗ ἃ ῬαΡ ΙΟΌΪΔΙ Ῥ]αθθ, ΟΥ ΒΟΟΙΘΙΥ͂ ΟΥ 
ῬΘΥΒΟῚ ΤῸ ὙΟΥΥ ἴχθασθηῦ. Λιμοηρ μα 
ἨοτηΔ1) ΒΟΥ 08 ΜΟοΙΏΙ56η οἶνο8 
ΟΧΔΙΏΡ168 οὗ ἀΘἀΙσΙΟΠΒ : ΟΕΝΊΟ ΟῈΝ- 
ΤΌΒΙΔ, 6. ΤΟΝ , α. ΒΛΝΟΊΤΟ ΟΑΒΊΤΒΟ- 
ἘΜ, α. ἨΟΠΆΚΌΠΟΝ, α. ῬΕΟΕΙ2, ὦ, 
ἘΧΡΒΟΙΤΟΒ, ἄο. (ΠΙΒΟΤΥ, Τιαϊ. νἱ. ι, 
08 ἡ. 1 Βυϊξαϊῃ ᾿πβου θυ] ΒΒ ἃ16 
ἴουηῃα ΘΕΝΙΟ Τ001, 6. ΟΕΝΤΌΕΒΙΜ, 6. 
ΟΟΗΟΒΤΙΗ͂, 6. ΨΑΤΙΙ, ἃ. ΤΈΒΕΖΣ ΒΕΙΤΑΝ- 
νισ, ὅσο. ἐἶ. ν, ΤῈ6 ΘΟΥΥΟΒΡΟΒΑΙΩΡ 
Ὀ ιιαθο5. ΤΎΧΗ ΟΘΕΒΔΟΤΟΥ 8μα Τύχη 
πόλεξωο 810 ἴουμᾶ οἡ ΟὐΘΘΙΚ ΟΟἸΏΒ: 
ἘΟΚΒΟΙ, ἴν, ὅο; 1ϊ. 455. 1 που] 9 οὗ 
ἀ000) ᾿υὐογοδῦ ὅ0 σοΙΏΡΑΤΟ ὑδ6 1ᾶθδ8 οὗ 
ΤΥΧΗ 84 σμνισβ. 

ΤΠΘΙΘ 15 8ῃ. ἰπηργοϑϑῖνο ἤραγο οὗ [86 
ἀἀοηΐα8β οὗ Απραβίαθ 1 ἐμ6 78. Ῥίο 
ΟἸδηιογιὶ. 1, αν. τ. 

3. Οτρ. δ. Οεἶξ. Υἱ11}. 65. 
3 Τοσί, αὦ ὅδαρ. .. Οοωρ. ΤΏΘΟΡΗ. 

αὦ Απἰοὶ. ἵ. τι. 
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{110 ρυθύθ 510 }}85 ΤΑΔΥ͂ ἈΡΡΘΩΥ Ὑγ]1ο ἢ. ΤΡ] 0. ἈΘΓΘ βοὺβ ἃ5146 ὉΠΟῪ ὑγΟγῸ 

ἃ ἸΙΘΟΘΒΒΑΓΡΥ͂ ΘΟὨΒΘΟΌΘΩΟΘ Οὗ ὕΠ6 οοῃοορύϊοῃ οὗὨ ὑῃ9 Ἐπηρῖτο, Τ]1Ὸ νοΥῪ 

{1010 “Αὐρτυδύυβ᾽ νὰβ ΤΙΡΆΟΥ [ο]ὺ ἔροτα ὑπο δγϑὺ ὕο βαραγαῦβ ῃἷπῃ ἰο 

ὙΠΟ 1ῦ γἃ8. Ἀϑϑσηθα ἔγοτ ΟὔΘ. Τηθη, ἃπά, 850 ὕο 5ροαϊς, ἴο ΘΟη86- 

ογαῦθ 1}1π| ὙΓ8110 8.}}} οἡ θανέ ι", 
μονα» αν» "νδρθισνατ θα ἊΨ Π- ἢ ἔνα πο κονκον 

Ψ ΠΗ ὑπὸ ταοϑὲ ᾿δἹουίου δϊε185. νυ μίοῖν ὑπὸ πονόθα οὐ Βοιμδι ΠΙΒὕΟΥῪ 

δο ΟνΙά στρ] γ οοηὐγαβύα ὑΠ6 ἸλΤηΟ 

μδᾷ ψομ, δηά δά: 

.Βϑοα ἰδθη ὨΠΤΊ8115 ΟΟ]Θ ΟΥ̓ ᾺΥ ΠΟΙΟΥΪΡΒ ΟἸΊΠΟΒ: 

ἩΐΪο βοοίαπ) ΒΠΙΏΤΊ]Ο Οἴπὶ 70γὸ ποθ Πηθεί.’ 

ϑιαποίῳ νοοϑηξ δαριδύῶ ῬΔΥΓΟΒ: δαριδία νοΟ Ὁ ΕΥ 

ΤορΡ]α, βδοουἀούαπι σχἰύο ἀἰοαύῳ τη πα3,᾽ 

1 086 Ἐπαρῖνο ψὰβ οο ἃπά μαἀ ομὸ 110, 1 ὕὉπὸ σοηῦνο οὗἔὨἩ 1ἴο ΔΝ 1Ὲ 

1160 βονθυθίρη, 1{ {10 Ἰην ἀθιῦϊο5. οὗἩ ῬΟΙγ Ὁ ΠΟΙΒΙῚ. ὙγΟΥῸ βιρροποα ὅο 

ΟΧΘΙΟΪΘΟ Ιοοὰ] δηα οἰγοηβοῦ 6 Δα ΠΟΥ ἐἰ 15. οὐ ἀοηῦ ὑπαῦὺ {86 

Εἰῃρόγον δίομο οουἹὰ ΟΠ ὕο 411 15 β )] οοῦα ἃ σομμτηοι οἰ]οοῦ ἔῸν 

ἁἰοναΐοῦ, [ἢ πη 411] ὑμαὺ αἰϊοούοα ὑμθῖν οαὐννανὶ σχο}]- Ποῖ ΔΒ 
δειλμονετυροτρν νυ, ἢ 

ΨΊΒΙΟΙΥ σανπογοᾶ ἂρ. Νὸ τηοιηδον οὗ ὕπο ροριυΐαν Ῥαπύμοοι ρῥιοποιῦοά 

, ἣν Β1Π}1}ἃ}" θοΙαὖ οὗὨ οομγουσθησο ἔργ ορο,. [ΓΕ πηιὺγ οουἹὰ Ρὸ ραϊποά 

ἀπ οι" γΟΪγυ οῖθτα. 10 οὐ] ἃ οχὶδῦ οὐ] ὑμροιρὶ δὴ. δούς], δ ρΟΓᾺ] 

πολά, 
φιμ» σι} 

ἴον ὑπο δοοορίδμοθ οὐ πιο ἴῃ {10 ρούβοι οὗἩἨ δὴ πμηρορον, ὑμὰῦ ὑπὸ 

Απά {115 πΆΙῸῪ Ὁ νγὰ8, οοπδύσαουθα ἃ 1 Π 017 δης βοὺ ἔον 

Βοιηδῃ 5 βϑῦοιη ΟΧΡΥΘΕΒΘα, 

Τὴ 5ὸῖ ἃ νον οὗ μυπηδηϊογ ὕπ6. ΟΠ εἸϑύαῃ ἔοαπα {110 ὑ]6. ΘΟμ}] οὕ Τα Ὠ 181- 
] Ἃ 

Ηδ ποῖά ἱπάρδά ᾿ ἌΝ ἴα 
οὗ ΟἸ}υ15- 
{18 1γ. 

ΔΗ {1519 ἴο ἐπαῦ ψ]η οἷ μδα θόθη γϑνθα! δὰ ὕο ἢ ΠΗ. 

τποϑὺ ΠΝ ἫΝ πὶ οὗ μυμμδῃϊγ, Ὀαὺ ὑ}18 νγὰβ ἀβϑιχοά ὕο Ηϊπὶ 1 

Ὅπ0 [ποτα ύΐοα. {Ππἰ0γ τοβϑύϊπο οα ὑπαῦ Μ ΪΟΝ 15. οαὐνναγα βοοταοὰ ἰὸ 

ἴπτη ΠΘΟΘΩΒΆΤΙ. ἴο 'νὸ Ραυθὰ] ἃπά ΜΟΥ Ό] 1055, 110 τολοῃθά ἴον νψαρὰ ἴο 

Ηὸ οοὐἹά 

ῃοῦ δοΙςπο ] ορθ ἴῃ ὑπὸ ἘΠΙΡΟΙΌΣ {6 οοηύγο οὗἨ ὑμαῦ γον Βοὶην 

δΔηΟύΠΟΥ" ΟΥ̓ΘΥ Ὁ ὑῃ6 ἈΡΑΘ δὴ ΕἾ 41} Γ ΠΙϑοογάφ οὗ 110, 

ΜΨΏΪΟΝ Βο]ια ον ἴῃ 411] 105 [] 655 η ΟΠ τι. ΠΟ οουἹά ποῦ ᾿νοὸ 

86 Αοἠΐαπ---6 ἀθδιηοῃ--- 6 βριγῖσπ|Ά} οββθῆοθ οὗ ἃ ΟΣ ΠΟΙ 

1 Οη {86 {1} 16 ΘοΙηρδτο ΕΠ ΟἸΚΠ6], Ποοίγ. 
Νιπιῖην. ΥἱΔλλ. ὈΡ. 355 ᾽ν ΤῊΟ ψΟΥαΒ οἵ 
ίοη Οδβδῖαθ (111. 16) βία ὅπ οδᾶ80 
ῬΙΑΙΉΪΥ : Αὐγουστος ὡς καὶ πλεῖον ἢ 
κατὰ ἀνθρώπους ὧν ἐπεκλήθη, πάντα γὰρ 
τὰ ἐντιμότατα καὶ τὰ ἱερώτατα αὔγουστα 
προσαγορεύεται" ἐξ οὗπερ καὶ Σεβαστὸν 

αὐτὸν καὶ ἑλληνίζοντές πως ὥσπερ τινὰ 
σεπτὸν ἀπὸ τοῦ σεβάζεσθαι προσεῖπον. 

3 ΟΥἱὰ, Ζαρε, 1. 6οἡ 1ἴ, Οοταρ. Ῥαθί. 
Οείαυ. γ; ΕἼοταΒ, 11. 34. Οπίδθ ΕΡΠ8- 
Βἷμο ᾿ῃβουιρί!ο5 φιλοσέβαστος ΟΟΟΌΤΗ 
ποὺ υπέγοαιθη ]ν ἃ8. ἃ ΤορΌϊα  ΟΙἾΠ 618] 
ΘΡΙ οί. 



26ὃ 

Το οἴο͵οοί 
οὗ {86 
αν οὗ 
ΠΎΡΩΒΟΏ. 

ΤῊΗΕ ΤΎΟ ΕΜΡΙΒΕΞΡ: 

βίοοά ἔονίλι 8 ἃ σῖνδὶ οὗ ὑμαῦ ο ψμΐο Ὧ6 ψὰ8 ἀδνοίθα, ἘΦ οουἱὰ 

ποῦ δἀτηϊῦ ΔΗΥ οὗ {89 ργθυοραύίνοθ οὗ δΌβοϊαθθ δῃὰ :τΥΘΒρΟΙΒ10]6 

ΡΟΥΘΙ ἴῃ ὑμθ Ῥθύβοι οὗἩ οὴθ ΨῈΟ τΟργΘϑθηθοα {6 ῥυΙΠΟῚΡ]65. δηὰᾶ 

ΔΙ ΠΟΥ οὗἨ {{6 ν᾽ 5: Ὁ]6 ογᾶθυ, ὙΤΠῸΒ 0} ορροβίϊλομ. οὗ Οἰυϊβα Ἡλὺν 

δηά ΣΝ 88 ΟΟΙΩ ]οὐθ δά ἣν ΓΘΥΟΟΔΒ]Θ, ΤΠοῸ ὕνο ἘΠΊ ΡΙ ΓΕΒ, 

Ὑ ΠΟΙ τὸ γΟΡΆΔΟα 1ῃ ἐΠΘΙΣ ῬΥΪΠΟΙ ρΙ68, ὙΌΣΟ ΒΟΘῺ ὅθ Ὀ6 αἰφου]γ 1 ἸΣΡΘΟΟΏ- 

ΟΠ] 010. 
παιευιεσθοκάσο σι ἀδρέρν αὐ 

3. Ομὸ φῬυδοῦϊοα! Θομβθατοηοο οὗ τηοπιθηύομϑ πηρονύϑηοθ ζο]]ονγοά 

ἔνοιη {116 οοποθηγαύϊοῃ οὗ 411 {Π|ὸ ἀἰρηλν οὗ ὑπὸ βίαῦθ ἴῃ {6 5]Πρ]6 

ΒΌΡΙΘΠΘ Ποδα, Απ οἴἴδιηιοο δρεϊηϑὺ ὑπο ΕἸ ΡΟΙΟΣ νγὰβ ποῦ 80 ΟΠδΠ6Ὸ 

δϑδῖηϑὺ δι τηϑ Ὀπὺ δραϊηϑῦ ὑπὸ ΘΟΙπΙ μη γ λ ] 0}, ῬΡ]ΏΥ, 88 ἷ7ῪῸ Πᾶγο 

βθοι, ἀἰο65 ποῦ ΒΟΡΆΡΙΟ ἴο αἰθχτῃ ὑπαὺ ᾿ΓῚ ΘΥ] 5. Ῥγοσαγδά ὑπ σομβθονἃ- 

ἴοῃ. οὗ Δυρυβίαβ, ὑπαῦ μ6 τ]ρ}ιῦὺ Ἰηὐγοάποο ὑπὸ Ἰὼνν οὗἨ ὑγθᾶβομῃ 

(ηια)οδϑίωβ, ἀσέβεια). Τηὸ βίαϊθιμουῦ τὰν Ὀ6. δ οχαρρογαύίοῃ, θαὺ 10 

15. ονἀθηὺ ὑμαῦ ὑπ ὑνψο 1Δθὰ8. ΟΙΟΒΟΙΥ ΟΟΥΓΟΒροσα,; ἃπἃ ἢῸ ΟΠ Οδλι 

δύ αν 0Π)}6 ΘαΥ]ν ΒΙδύοΥΥ οἵ ὑλιὸ Ἐλ) τὸ σι ποαῦ ρον Πα ὕμὸ πόνο] 

οοῃοομύοι, οὗἉ {116 Ἰὰνν οὗἨἁ ὑγθάβοῃ ΘΧΡΥΌΒΒΘΒ ἢ ἃ ποὺ βΌ Κλὴ ἕΟΤᾺ 

ὑπ6 οἰαηροὸ ΏΙΟ. Πδα ραββθ ονθῦ ὕμ6 οομδυλυα τοι οὗ ὑ}ι6 βὐαῦθ. 

νοι ἰο ἃ Βομμθι {118 Δ} Ρ]]οαύϊοι οὗ ἂῃ οἱ Ἰδνν----Ὀαθοα οα 80 

Θχοθρύϊομδι ροβιύοη οὗἨ {11 ΤΏ ΡΥ ΟΥ---οὔθι βοθιμοά ἴο 6 1 οὐ ΔΌ]Υ 

νοχαύϊουθ, ΤῸ βον ὑμπαῦ ἃ χὰ δὰ Ὀθθιι οομἀθι θα ἴῸ ὑγθάβοι, 

να ΒΟΙα ἴῃ ὑΠ6 ποχῦ γοῖρηι ἴο ")6, ἃ5. Τοὶθαβ ΠΠῊ}}}168, ἃ ὈΓΘΒΌΠΩΡΟΟΙ 

οὗ Ἰ5 ᾿ηποοθηοθ, Οἱ {Π|6 οὐδοῦ Βαμα ῬΙΙῚΥ γοπλαγκβ ὑπαῦ 1Ὁ γὰβ ἃ 

οὐὴο ΜΆΘΟΙ ἃ ὑγυϑηῦ οου]α ρ]οα ἀραϊηθὺ ὑοβθ }ὸ οῦ6 ἔθ ἔγοϊη 

ΘΥΘΥΥ οὐμεν. Αὐ ὁῃ6 ὑΐχηθ {Π6 8816 οἵ ἃ βίαναθ οὗ ὑπὸ τγοϊριῖιρ Βτα- 

ὈΘΓΙΟΙ' ΜγὰΒ ΒΌΡΟΒΘΑ ἴο ἔπ. 18}. ργοιπα ἴου 8 Πρ δοϊπιθιῦ: ἂἃὖ ΔΠΟΥΠ6Υ 

08:6 ΘΟΏνΘΥΒΙΟΙ. Οὗ 8110} ἃ βύαύιιθ ᾿ηὔο Ὑ6855015 Ὁ ΟΥ̓ ΠΠΑΓΥ ἀθ6. Τῦ 85 

ὑχϑᾶβϑοῃ ὕο βρθᾶϊ 6ν1} οὗ Ατιραδύαδ: 1ὖ 88 ὑγόθβοη ἴο 6811 Οὐ Β51.8 116 

Ἰαβὺ οὗ ὑμθ Βομιδηβ, Οδϑῖιβ, 1ἰὑ 18. 5814, ραὺ ῃλθη ἴο αἀθαίῃῃ Ὀδοδβθ 

ὑΠ6Υ ΟΧΡΙΘΒΒΘ ἃ ῬΟΟΥ ΟΡ᾿ ἴοι οὗ ΔΒ ΒΠΟΝΒ, ΟΥ̓́ΏΘΥΟΥ ΒΥΓΟΙΘῸ ὈΥ͂ 18 

Εν 

Π1 ἥμρ, Ηϊο, 1, γ7. 3 Το, 4πΉ. 1. 73: ἴ. 50; 1], 70; ἵν. 34. 
3 ῬΙη, Ῥαπόσ. 41. Οομρ. ἴ80. 4ππ. 4 βιοί. Οαἴΐῃ. 7]. ΟὐΏρ. ἰά. ΟἸἰαιιά. 

ὩΣ. 38, ΓΙ. 



ΤΗΕ ΟΗΒΟΗ ΑΝῸ ΤῊΝ ΟΠ). 

Τὴ βιο ἢ ἃ βίαίο οὗ ὑμηρθ 1 Ψ1] θ6 ονἱἀθηῦ ον ΠΙΔΌΪο ΟἸινἸβὑϊαμε 

ποῦ ἃ Ὀδοοτη6 ὅο {16 οἤδτρθ οὗ ὑγϑάβοῃ, δπά ΠΟΥ ΠΏΡΟΒΒΙ)]Ο 10 νὰ 8 

ἴον ὑπθιῃ ὑοὸ υϑηᾶου ὑπο Βοιααρο ὕο ὑδθ ἘπιροιοΣ ψἸΟΝ, ναβ {110 ἰοδὺ, 

οὕ ξ Ἰογα!εγ. ΤΉΘΥ οοὐ]ὰ ποὺ οἴἶαυ' 58 ον Πο 65. ἴον [15 βαξοῦυ : ὑπο ν οοὐἹᾷ 

ποῦ ἴηνοῖκο Ηἶβ δϑιῖτθ: ὕΠ6 Υ οου]α ποῦ ον ᾿πὰ ὑϊ0105 ψ]οῖι βοοπιοά 

ἴο ὕγθποῖι προὴ ἐἰιο τΙΡ) ΟΒῈ 7 οὗ Ἔδο ομὸ Τονᾷ, Απᾶ ὙΨΈ1Ο {18 τῶι 

80 ἐδ ψὯ8 γαῖ ἴοΥ ὑμόμπι ὕο ΔΡΡΟΔΙ ὕο ὑποὶν βοογοῦ ῬΥΔΥΟΥΗ [Ὸ} ΠΗ 

γι 6}1-δοϊηρ: ἴο μ]θᾶσθ {1161} ΜΊΒΠΘΒ. ἴον 115. βαθὺν  ὕο 68}1 ἴσῃ “ἢ τηϑιὶ 

βοοοηῃα ἴο ροά᾽, ΠΟΥ αἀἰὰ ποῦ ἀἰββοηλ}}}6 ὑπαῦ ὉΠΟῪ οὐαὶ ΒΕ ΡΟΙΊΘ 

Δ᾽] οσίδηοο ἴο δοῦν Μαϑίου : ὑπαῦ ὑπο ν πγαϊθοά ἔου ὑ8.6 οβύ ] 5} τηθαῦ 

οὗ δοῦπον Ἰζιηράοιῃ: ὑπαῦ ὉΠΟΥ ἡλυδῦ Πχ ῸΣ ὉΠου ΒΟ 65 ὑΠτὸ Ππτ5 οὗ 

ὑποὶγ ΟὔΟάΊθιοθ, ΤΏΘΥ σοῖο ἴογοθιὶ 0 βύδῃηἰ ἃ5. Ὑ]ΌΊΟΒΒ68Β. ὕ0 {118 

γ Δ γ οὗ ἃ ἀηβοοι γου, ΤΠΟΥ ζο!ῦ, 10 τ} πᾶνο Ῥοοι 1} ἸΟῪ 

ἃ5. γοῦ, ὑπὰῦ τὰ ἃ ἴπὶ ΠοΪά οὐ ὑλιαῦ ὑΠ0γ μαὰ ἃ μ]οίμο οὗ ἃ ἸΟΊ]ΟΣ 

[γοοάοτῃ ὑπ Πδὶ οὐ} θ66η ΤΟΣ 5041 πιο ρ᾽ 1π0}}: Ππᾶῦ {116 Π6]1οΥ 1 

αοά, δ58 γηδάθ πον ὕο ὑπο 1 (ΟΠ υἸϑῦ, ἐν ἃ 5 ὑ]ὸ ὁπ βαϊορτανα ἀραληϑὺ 

αὐΐου Β]ανου. Δηᾷ Ῥοοῆτιβο ὑπο ὈοΠονοῖ ἴῃ ἨΠ5Ὲ ἹΚΙΠ ΟΠ. ἃ5᾽ ὨΙΟΥῸ 

ΒΈχ6 ὑμαῃ 11 ὑπηρβ, ὑΠογ πον ὑ]ναῦ ὑ110 ἔΑ10]1 πγ}}10}}. νγὰβ Θοιητητυὐοι 

ἴο ὑπθπὶ ὑγὴ5 Ὁ 811 τρθῃ, δπα ποῦ [0 0.7 ΟἹ ΟἼΟΟΪΚ οὐ Ῥλομηδῃ: ὑΠ|00 

κηθν ὑπαὺ ἰδ οογθγοα ἐμ6 Ὑγ8016 διοα οὗ ΠΠ{6 τι οὐ] ποῦ Ἰουνο ΔΗΥ͂ 

ἔγαρτηθηῦ οὗ 1 ἰο ὍῸ οοοιριοα ΤΥ ἃ βίγδησθ ρόνθι: ὕπογ Κπὸν {ΠπὉ 

ὕποῖν σους 9. ποῦ ΟΠ0 ΟὗἨ 5Β]]ΠΟ πο ΟὨΪΥ αῦ οὗἩ παϊρὶιῦ: ἀπα 1). υ]χαὐ 

Κηον]οαρὸ ὑΠ6Υ Ὑγ6 16 δυτηθ [ῸΥ ὑ1ὸ ἤηὰ] οΟΜΠ]οὗ ἔον 110 ΟΥ̓ ἀθαθ}. 

1 Τοῦ, 4ροϊ. χϑ Τἴ,, 32. 
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ΤῊΝ ΟΟΡΡΕΗΙ, ΟΝ ΟἸΒΑΤΊΟΝ. 



ὁ ἣν ἀπ ἀρχῆο...περὶ ΤΟΥ͂ λόγογ τῆς Ζωῆς, 



ΤῊΝ ΟΟΒΡΕΙ, ΟΝ ΟΕΒΑΤΙΟΝ, 

1, 

Ν᾽ αὐδοτηρύϊηρ ὕο Βρ δὶς οὗ β110}} ἃ το υΥ δ5 ὑπ ΟΌΒρο] οἵ γραύίοῃ, ΟΠ ΔΙΠΟπΕ 
; ᾿ , ᾿ς πηᾶοΥ 

ὑμαῦ 15 οὗὨἩ ὑπ ῬγΟΙΏΪΒ0 οὗ ὑ11|6 Τησαγηδύϊοηι ΜΣ] 16} νὰ 5 πο] θα ᾿η νοι {πὸ 
ἸΠΘΌΪΥΥ 18 
ῬΟΥΤΉἿ5- 

γουουοηῦ οτο ἰοϑὺ ψὸ βῃοι ἃ βύσινο ἴο ρὸ βογομά ὑπὸ ᾿ἰπηϊὺθ ψ]Οἢ δυο, 

ὑμ6 Οτορύϊοῃ οὐ τηδῃ, 1ὖ 15. ουἹαοηὺ ὑμαὺ ψχὸ ᾿ιᾶνθ ποοᾶ οὐὗὨ νψγαϊοι] δηᾷ 

Ὀθουῃα {16 ῬγΌΡΟΥ ἢΠο]α οὗὨ ΟἿ Ῥόνγοιβθ. Τύ 18 ΠΟΘΟΒΒΑΤῪ ἃ150 ὑπδὺ ᾿16 

Βθοι]α συδγα Οὔ ΒΟΙν 8. ἀσαϊηδῦ ὑπ ἀΔΉΡΟΥ οὗ υδὶπρ' Ὠττηδη Ἰαησαδρο, 

ποῦ ΟΪΥ (48 γΛ716 πητιδῦ 40) ὕο ΤΟΡΙὈϑοηῦ ἃ 8. ΟἸΟΩἽΥ ΔΒ. ῬΟΒ51016. ΟἿ 60Π- 

οθρύϊοηϑβ οὗ {16 ἀϊνίπο, αὖ ἃ5 {116 Ἰορτυϊπιαύο ἕο Δα ύϊοι) ἔῸΓ ΒΟΟΟΠΘΔΆΡΥ 

ΟΟΠΟΙ 5] Οη5, [Πὀ ΠΟΥ ͵Ὸ (Ὁ ἀονοῦ Υ γοσοριιῖβο ὑπΠαὺ ἴῃ Βι10 ἢ 

ΒΡΘΟΌ] ΔΙ ΟΠΒ Ὑ͵ὙῸ ἃ. 6 ΘηὐΘΡΙηρ ΟἹ ΠΟΙΥ σγτοσπᾶ : 1 νγὸ βύοη ἀν γοΐαβα ἴοὸ 

Δαταἱῦ ἀραποίϊοπβ 88. ἈΠ θο]αΐθ 16 ἢ ἀγὸ ἀογίνοα ΠΌλ. ὑπ 6. σομ  ]ΟΠΒ 

ὉΠΟΙ Ὑ7}16}} γα Δρριο οπα ὑ]ιὸ ΤΡαθ τηϑάθ πον [0 α8.; ὑπθη. 10 18 

Ὑ0011 ἴο} 5 ὕο Ἰοοὶς [ὉΓ ἃ ὑϊπιθ ὑοναγὰβ ὑῃ6 Ἰοϊ]οθῦ ποῖσηΐβ ἃπᾷ {116 

ἀδοροϑῦ ἐοιιμἀαύίομβ οὗ ἤδιῃ, Τῇ 6 Οββαν βομλουλιηρμ γι πουῦῦ “Ῥγο- 

(ΒΕΩΡ ΌΟη δηἃ ἴῃ ΒΆΡΙ δῖοι. το ὑπ6 Ἰυἀσιηθηῦ οὗὁἨ {πὸ ΟἼαΤΟ]1᾽---ἴο 

Ῥουγον σου β Βροζθῃ οὐ ὑπο Βα] θοῦ ὑγθθ ἢπ ἀγθα γοδνβ ἃρο--- δηα 

“Βαρροτίοα ὈΥ ὑπ6 1 ρ]ιὺ οὗὁἨἁ {16 αἀἴνίηο ψογὰ σῖνο ΟΧΡΥΘΒΒΙΟῚ. ὕο ΟἿΓ 

Οὐ Βουρ δ ΌΤΙ ἴο ὑῃ6 Ὀοδὺ οὗ οὐὐ ῬΟΝΘΥ ΨΜ1ὺὲὶ βθατητηουϊηρ 1108, 

ἐηοῦ ΟἿΪΥ ἀο ψο ποὺ οἴδηα αοά, υαῦ να ἀο Τῖμπ γϑνθύθηοθ, δα ηοῦ 

“απέγθαποιῦ ργοὺ {16 ὙγθάΚοὺ πιϑηλ θοῦ οὗἩ ὑπ 6 ΟΠ α΄. 

1 ἘΠ εἰ Τίνίπθ ἸηΘη 18. Ἀγόθηθ 1Π ΠΟΒΕΓΙΒ, ΤΑἶ τ] ὩΟΠ Οδύ 51 ΠΟΌΪΒ, ΠῚ 
δίχα ρουθηροιηι8 ΣΠΠπιδίν]αϑ, ἈΌΣ ἴθ ϊὸ ΔρΊΠ.8, Τρ 8 Β11ηὉ ΟΧ ΡΟΥΘ γΘΘΟῈ- 
Ἰυτηῖπα σἱουῖ Ἰατη 6) Ὡοαίσ νἱἀϑοῖηυθθ αἷΐα ; αὐὐδιηθη Θυ]Ὼ 5106 ὈΓΩΕΙΠ  ]ΟῺΘ 
Το] Ἰοὐνα 18. , ἴγάσηο ουτὰ δορὶ δθϊοηθβ θοΣ βαῦααθ ὁοΘηΒατδ, Ῥγοῦῦ ἴΔΟΊΤΩΤ5, ΒΔΟΧΟ- 
Ἰοηρθ αϊνοσβῷ βυαηὺ ἃ οορὶ ἐδέϊοιῖθιθ βϑδηοί 660]6 518 8111] αἰξθηξαχαι8 οὐ 

Υν. 18 



274 ΤῊΞ; ΘΟΟΩ͂ΡΕΙ, ΟΕ ΟΒΕΑΤΙΟΝ. 

Οοποορ- Τὴ {818 βρὶ τὺ ὑμθη 6 ταυϑὺ αὐὐοτωρὺ ὑο ἀθῇπιθ ΟἿΥ ταθδῃϊηρ ΜΘ Ὲ 

ἐμ υτας Ὑ6 ΘΟΧΡΓΙΘΒΒ ὑμ6 Ὀο] οὗ ὑμαῦ {86 ἔσαο Ῥγούθυδηρθι απ 18 ὅο Ὁθ ἔουπά ἴῃ 

ἘσΡυ ΠΕ 086 τονϑϊαὐύϊοη οὗ Οὐθαύϊζοῃ, Οὐ ἴῃ οὐ ψογαβ ὑμαὺ ὑἢ6 Τπολγμδύζοι γα 8 

Αμαν ει ᾿λἀθροπάθηὐ οὗ {86 ΕᾺ11, ΑἸ] οὺν ργθβοιῦ 4688 οὗ ᾿νυπιδῃ {8 ΠΘΟ08- 

ἀοά. ΒΆΥΠΥ ἰπνοῖνο ὑπουριιίβ οἵ ραΐῃ δῃὰ βυδουϊηρ ἃμὰ Ὑγθακηθθθ. ἢ 

ὑπουρ να ΒΟΎΘΥΟΙ ΔΥῸ ΨΈΟΙΥ οχοϊαἀοὰ ἔγομι ὑπὸ οοποθρύϊοῃ οὗ ὑμδῦ 

ἸηδηΠοοα Μ 810} 16 τοραγα 88 ρυθαθϑυϊηθα 1 ὑμ6 θέθυμαὶ δπα δ βο] αὖθ 

ΘΟΌΏΒ6] οὗ ἀοα ΦῸΣ ππίοῃ τι ὑμ6 ΝΥ ογά, οὐ (ύο Ἰοοῖκ δὖὺ 1ὖ ἔγοπι {6 

οὔμιθι' 5146) δἃ8. δηβυθηρ ἰο Ηΐη οἵ ψ ποτὰ ἰῦ ΜΆ8, ἴῃ ΒΟΠΔΘ 56.330 

ΠΟ. το οδηποῦ Βύχιοῦν ἀοῆπο, ὑπὸ ᾿τηᾶρθ, γοϊαύο ἃ ἃ8. ἃ ΘΟΡΥῪ ἴο ὑπ 

ΔΥΟΒΘύγΡο. [Ι͂π ΟΥοΣ [0 ρϑὶπ, ΠΟΥΤΘΥΘΙ" ᾿ΠΙΡΟΙ ΘΟ ἀπ ὑγϑηϑι Ὠὐ]υ, 

0815. οοποθρύϊοη, 8 ϑπάθανουν ἴο Ὀγοβομῦ ἰο ΟΌΥΒΘΙΥΟΒ ἈΠ] ΘΗΪΥ 

τηϑἂθ ἴῃ ἀοα δ ἱπιαρθ δηα δανδποῖηρ ἴῃ Πϑυιοηΐοῦβ ὈοοΟρογϑύϊοῃ ΣΌΝ 

ΗΒ ατδοθ ἰονατὰβ ΗΒ κοηθϑθ. Υ ὁ Ἰοοὶς ὉΡΟῚ πιο ἀμ τηδῃ, ὍΡΟΝ 

ὑμ0 Υὰοθ ἃ5. Μ611 ἃ58. ἼΡοΠ ὑπὸ ἱπαϊνια 8], 85. ἔΆ. 85. 6 οδῃ, ρυονδῖηρ' 

Ρουοοῦ δ5 αοα 18 ρογίθοῦ, ΠΟῪ ἃ5 αοα 15 μογ. ΥὙο [Ὁ]Π]οῦν {Π|5 ῬΓΟΡΎΘΒΒ 

ἴο 108 Θομϑιιηπηδύϊοῃ : ἃπα ὑπ θη Πανίηρ᾽ 50 σα πΠ6 6 ἃ Θοποορύίοῃ οὗἉ ΤηΔῃ- 

Ποοά, ἀπβυγοῦῖπρ ὕο Ν]ιδὺ 15. τηδθ πον οἵἉ {Π6 αἸνῖπο 1ᾶθἃ οὗ χηϑη,, ψὸ 

50 οἢ ἴο ΒᾺ.} ὑπαῦ 1ὖ 15. τποϑὺ οοῃβδοηδηὺ ἴὸ ψῃαῦ οὐ Πδ5 τϑνοδ]οα ἰο 

"6 ον ὑπδὺ 1ὑ ψγὰ8 Η]5 Ὀ]θάϑανο ὑμαῦ ΠΤ ΔΙ Υ, 80. ΘΟΠϑΠΤηδ θα ἴἢ 

108 ῬΓΌΡΘΙ ἀθνοὶορηηθῃΐ 1Π ΠΊΔΠΥ͂ Ρᾶγύβ, Βμο ἃ Πα 105 ὑσαο Ῥυβοπα ὐν 

ὈΥ αὐοη ΜΙ Ηἰ5 ἥοη. Αοοογαϊπρ ἴο ὑ8 15 ΝΟΥ Τηδη 5. 561 }1} ὈῪ 

ΜΏΙΟΝ. ἢ6 [611] γὰ8. ποὺ ὑΠμ6 οσοαβίομ οὗἨ ὑπὸ ΒΌΡΓΘΙΩΘ ταδηϊ δία οη οἵ 

ὑπ6 ἴον οὗ αοά τὰ “ὑπὸ ἰακίπρ οὗ τλπποοα ἀπο (ἀοα. Τ]αὺ τὰ 8 

ὍΠ 6 πα οὗ Οτοδίϊοη ἔγοπι ὕμθ θαρίμηλρ, Τὸ ΕΔ], δηα ΠΟΡῸ 1165 ἐπ 

σνοαύθϑῦ ταυϑύουυ οἵ αἰνίηθ ἰονο, ἀ1α ποῦ ἔγαβύγαϊο 815 μα 10} ὦ 

τσ ῦ βθότὴ ὕο ᾶνο τηδᾶς ἀπαύαϊ μ᾽ Ὁ]6 ΘΟΠΒΙβυθ ον ἢ ὑμαὺ ὑσαῦῃ 

ἀηα Ἰυβίῖοο ΜΨΙΟᾺ ἀοῆπο οὐ ρούθῃςθ. 

ΑΙ] Ιᾶθα οἱ ΤΠΘΥΘ 18 ΠΟ ατιοδύϊοη Οἢ ΔῺΥ 5146 ὑπ Θνθυυ ὑ]ηρ οὗ ΒΕ υὴηρ᾽ δηὰ 
ΒΌΓ1118- ; : 5 
ἐΐου εχ. ϑ΄διῃηθ οοηῃημῃροίοα πιὰ {86 Γποδγηδύϊοη νὰ ἄπο ἰο δα ΕᾺ]] : ὑπθγ 15 

ἀλὰν ΕΝ 80 ααοβύϊοη ὑμδὺ ἴῃ ΟἿΣ ᾿πηδρὶ παύοη. ὑ86 νοΪ απ ΑΥῪ ΘΠ ΌΤϑΠ06 οὗἉ {Π686 

δ ἀηΐοῃ. γν (ῃ6 βοῃ οἵ ἀοᾶ τβκοβ ἨΐΒ Ἰονὸ Ἀρρβθᾶῦ στϑαίοσ, Βαὺ ἱπάθοὰ 

Ι1690 ὈϊΝΙΠΙ τοιϊ βυ .}}} {Π{π4 ΡΓῸ ὙΘΠΘΥΔΙΔῸΣ οὐ θοοΙοβὶθθ ᾿πλὈ ΘΟ ΠΟΥ Β 
ΠΟΒΟΟ οδρύιθ ἈΟΤΑΣ ΟΣ ὈΔΙΡα τη α8, ΓΑΘΙΥΙΒ ΟῚ τάτο ῥχοβοίΐσηυβ (Ν4018η- 
ὭΟΏ ΒοΪθχη θάτα ΟΠ Οἶδα ὰΒ β6 ἔμθ, Ορέγα, Ὀ. 37). 
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ποὐμίηρ βηϊύθ οδ ΔΡΡΥΘΟΙΔΌΪΥ ἀ]ύοσ ὑπ6 Ἰονὸ τηϑηϊεϑύθα ἴῃ 6 Ποϑγ- 

πϑύϊου ΜΟΙ 15. ΘΕΒΘΏΙΔΠΥ ᾿πἤμ106 ; δηα 1ὖ οἂῃ θ6 ζΔΙΥ]Υ τηδἰ ηὐαϊποά 

ὑμαῦ 6 δι δὰ Ὅγ ϑοιρίπιτθ ὅο σοραγαὰ {116 οἰτουπηδίδμοο οὐ {6 

ΤἈΟΔΡΗΘΌΟἢ ἂδ ΒΘΡΑΥΔΌΪ6 οστὰ ὑπ6 1468 οὗ ὑπ6 Τηοδυπαύϊοι, δμα ἴο 

ἢο]α ὑμαὺῦ ὑπ6 οἰγχουτηδύδμοοβ οὗ ὑπ6 Ππποδυπα θη ἡγογο ἄπο ὑο 51, Ψν }}116 

86 1άραᾳ οἵ ὑμ0 Τπολρηδίϊο γα ἀὰθ ὑοὸ ὑῃ8 ῥυηλ] δια δρβοϊαΐα 

ΡΌΡΡΟΒΟ οὗ Ϊονα Φογοϑβδάονοά ἴῃ Ογοδύϊοη, αρϑγὺ {ἸῸΠῚ 5ἰῃ ἩῈ16]} νγὰ8 

οοἰὑϊηρσοηῦ. 

11. 

ΤῊ βυθ]οοὺ 5 1Ὁ 15. ἔπ. ργοβοηίοα ΒΟ ΟΠΡΒ ΡΥΟΡΘΙΙΥ ὕο {116 ΙαΌΟΣ Ἰηὸ ἰᾶθ8 ᾿ 
ἀοβΡ06 

ΔΘ65 οὗ {πὸ ΟἸλαγοι, [ΤῸ ΤΟΔῪ μοῦ α}05 Ὧ6 ὑχα γε βαια ὑπαῦὺ ὑπο ὑπουρμῦ ΡῈ 

οὗ δὴ Ἰποιλγηδύϊοῃ ἱπἀοροπάρηῦ οὗ ὑπο ΕᾺ]1] ὨΔΙΙΟΉΙχΘ5. 1} ὑμθ ραν μβϑ 

τ ἵ, οὔπω 4 ἴῃ [89 ἢτϑὲ σΘΏΘΤΑΙ ἰθηον οὐ Οτθοὶς ΤΏ θοΪοσΥ". δουηό μϑύν δῦ ῬΠΓΆΒ68. Βθθιὴ ὕο Ασο8 οὔ ἐπ 

ΠΡ ]Ὺ ὑμαὺ ὑμο ὑποιρηὺ υγὰβ ΙΒ ΠΟὐ]γ γθα] 156 ΠΥ 6 πα ὑῃοτο, ἃπα Ομῦσοβ. 

ῬΟΡΒὰΡ5 αἰδβουδβοά, θυῦ {16 αποβύϊοη. νὰ ἢοῦ ΟΡ ΠΥ γαϊδοά, αὖ 

Ιραϑὺ ποῦ 80 ἃ8 ὕο Θ01η0 ἰῃὖο ῬΙΟΤἾ 6 Π06, 11} {116 Χ͵ὐ]ι ΟΥ ΧΙμθ]ι ΘΘΗ ΌΓΥ. 

ΤῊ οἰγουτηβύδηοοβ οὗ ὑπὸ θΥἸγΙὔϊνο ον. ΔΘ ΌΔΌΟΙΥ ΟΧΡΙ λα ὑ8 18 

5116 η00 οἡ ἃ ρμοϊηὺ οὗ Ξρθου]αύϊοη, ὙΜὙ}10}} ψψὰ8. ποῦ βιιρροδίθα δὰ νγᾶ8 

Θνϑὴ Ρυὺ ουὖ οὗ 5Ιρ]ιῦ Ὁ. ὑη0 ψονΚ ὕο ὈῸ ἀπὸ 1ῃ ὑΠ0 Πγϑὺ δισοθ, ΤῸ 

Ἰηὐθηϑιῦυ οὗ ὑμ6 σομηιοῦ 10} Πρ ΘΠ στὴ ὙγᾺ5. ἃ ΠΘΟΟΘΗΒΑΡΥ ΒΙΠαΓΔΠΟΘ 

ἴο ὑπ γα! βαῦζοι οἵ ὑπ ἀθλὺν οἱ Βαπιδη ; 8Π4 γῇ γβιοαὶ τ θθα τ οἢ 

δὰ ποὺ ψ 81 15 οὐνα ΒΡΠΘΡο ογοθα {πὸ ὑμουρῦ οὗἩ δι} ἃ ὙΠ 

ὌΡΟΠ ΤΩΘ}Β τηϊμᾶθ. πάρι βαοῖ ΟἸΤΟυμηδύβμοου 1ὖ αν. πϑύσγαι! ὑμαῦ 

ΟΠ νΊϑθδη ὑθδοιοῦβ 510] ἃ οοποθηύγαία ὑ861} ΟἸοΥυύα ἀροη Ὀγηρίηρ ουὐὖ 

ὑπ ὑγαθῃ οὗ ὑπ6 σϑἀοιηρίϊον. οὗ ἃ ΟἸλισο ἴγοτῃ ἴα] ΌΤΩΘΉΣΥ 

ΤΌΠΟΥ ὑπ Θαύθ ὍΡΟῚ {π6 Ὁπμθογοῦϊοαὶ ᾿ἱπνοβυϊσαύίϊοη οἵἨἉἁ ὡ{π6 ΟΥΡΊπΑ] 

τ ἰαύϊοιη οὗἉ Ἰῆϑη ἃπὰ αμην ὑο Οοά. 

ΤΉ ΓΟ 15 ᾿Ἰηαοθά ὦ ἰνίπο ΟΡ ΟΣ πὶ ὑΠ|0 ΡΥΌΡΤΟΒδῖνΘ ΔΡρΥΘ Θη810η. οὗ Ἰ ΩΒ 

86 ΠἉ]Π 658 οὗ ὑσαῦῃ Ὀγ Ὑμ6 ΟΠ υἰβυϊδην ΘΟ βοϊουβηθδβι ὅο ὑπο ἢγβῦ ΟΣ οὗ {80 

οὗ οοπαιοϑύὺ, {86 οοπηποϑὺ οὗ ὑπ6 οἹ ἃ ψουἹά, νγὰβ Δοσομιμ]15]ιοα ὈΥ͂ ὑπ ἀνονουο 

ΟΠΌΧΟΙὮ 1ὰ ἀπ ἴηθ. πὰ ΜΘ ὑΠ|6 ΘΟὨ ΥΟΥΘΥΒΙΘ5 ΟὗὨ ὑΠ6 ΤΟΥ Ϊ ΘΟ ΤΥ 

γγΟ 6 ἀθοϊ 464, ἃ ρογϊοά οὗἁ ταδί α]γ ὑσαα]οηαὶ ἐμ θο ]ορΎ [Ο]]οννοά ἀυσηρ 

1 8.06 Ὀ6]οῦ,, ΡΡ. 3006 Π. 

18----2 
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{86 οοῃπαᾳαϑῦ οὗἩ ὑπ πουίμογη πδύϊοῃβ (690---1060). ΤἬθη δὖ Ἰθαρὺὶ 

ὃ. ἴγθθ ΘΗΘΥΡΎ οὗ 118 νγχὰϑ ἀα]οΚοπθα ἴῃ ὑμ6 ΝΥ οδὺ ἴῃ 86 ϑ]θνθῃΐ 

ΟΘΗ ΣΤΥ, δημἃ ΒΟΒΟΪΔΙΒ Ῥορσδὴ ὅο γνϑηθα!ο οὐ ἱπαθρθηαθηῦ 11η68 οὗ 

ὑπουραῦ 1 ΠΥ ἀἰϊγθούϊομβ. Αὐηοηρ ΟὔδιοΥ βυ 76οὐ ὑἢ 8. ἃ βο]αὺθ 

Ἰάθα δῃηά τηούϊνθ οὗ ὑμθ Ιηοαυηδύϊοῃ ρρθᾶσβ ὑμθὴ ἢγθὺ ἴο ἢδᾶνο 

γϑορὶνϑά αὐὐθηύίοη, ΤῊ ὕορίο 15 δ ηα]6α Ὀγ Βαυρονῦ οὗ θουΐζ ({ 1185), 

Βυὺ ἰπ β0} ἃ ΨΑΥ 8δ5 ο ᾿παϊοαύθ ὑπᾶὺ ἢ6 15 ἀοδ] πη 1 1Ὁ ὑθηΐα- 

ὑἰνϑὶν δηθὰ ψιθμουῦ Βανὶηρ οἰ ΠΡ τοοοϊνθα οὐ σαϊηθα ἃ ἤτιη δηά 

οοηϑὶβύθηὐ ΟΡΙπΙοη οα ὑμ6 Βα ]οοῦ", 

Εγοῖὰ ὑπ ὑοριπηΐηρ οὗ ὑπὸ {μϊγύθοηθ ἢ}! ΘΟ ΤΥ 6 αποδύϊοῃ 

ἐμ οῦμον ΟἸγϑὺ ψόου]α παν θθθὴ ᾿ποαυπαῦΐθ 1ὅ Δα μϑα ποὺ β᾽ πηθᾶ,᾽ 

υθοᾶπηθ ὁΠ6 οὗἩ ὑπ ὙθοορὩ 564 ἀιοβύϊοηβ οὐ ὑΠ6 80] 10015, [πὶ {116 ρουϊοὰ 

οὗ ἐῃ6 Βοίουτηαθίοη 1 ψὰβ αἀουαῦθα ΟΥ̓ γορυγοβοι αθϊνοϑ οὗ {110 ΟΠ] οὗ 

Ῥαγύϊο5 οὗ ΟΠ υἰϑύθηαοιι ; Δα ΠΟΥ ρθη ἴῃ ἀαϊύο γοοοηῦ Οἰιη08, ΑΥΌΘΥ 

ἈΠΊηρ ουὖὺ οὗ 5Βἰσ!ιῦ, 086 ϑιιυ]οοῦ 1185 ὕθθη, δηὰ 15. ΠΚΟΙῪ ἰο 1)}0, ΚΘΘΩΪΥ 

αἀἸβοιιδ8θα. 

Τ|ι6 Βαὺ- ΤΙΘ οουμθο οὗὐἨ ὕπο σοηύγον θυ, ὑΠ6 δυσαπιοηῦβ ἀϑοὰ ο {86 
Ἰοοἱ ΟΥΘΙΒ ., : ἼΝ 
" τη... ΟΠ γα 5.608, ὑ}10 στοι)5. ΟΥ̓ ἀθοϊδιίοη δ οὗἨ «ου]ῦ ΔΠ]οσοὰ Ὁγ ὑπὸ 
τοαϊληρ 
ϑὐσαγ οὗ 

τ: ἰηδύγποῦϊνο ρουμαρ5. Ὀθοδῖιβο ὑμὸ Βα ]6οῦ 1050] 15. ποὺ σοι ]οα οα 1} 

το ῃοᾶ, σοι, ΒΙ ἀΟΥΡ ]ΟῚΒ. οὗ ΟΥ]ΟΔΟΧΥ, [ῸΣ 1 πᾶθ Ῥ6 6} σὍΠΘΡΘΙΥ Δ]]ονσοά ὑπαΐ 

στθῶῦ ὑθδοθουβ, δον ἃ. ἡγοϑὺ 1ηδὑγιιούϊγο δυσν μι ὉΠ ]Οσγ, {1186 ΠΟΥ 

Ὀοὺδ ἀθϑοϊϑίοηϑ οα ὕμο ροϊῃῦ 1 ἀϊιβραῦο ἃτὸ Δ᾽] ον Ὁ ]0. ΤΣ Ὁ 6 ΓῸ 

ΟὨΪΥ ἴον ὑμ6 ρΌΓΡρΟΒΘ οὗὨ δχϑιλ!]ηρ ἴῃ ο0 ἀοὔα}} {1|ὸ πηοὐμοά οὗἨὨ {6 

ΒοΒβοο οι, 1 ψουὰ 6 νν6}} νου 1116 ἰο σοηβίαθν ψαὺ ὑπ Πᾶν 

σειθθη ΡΟΝ ἃ δα) θοῦ ποῦ τπποοηρΌΠ]α] ὕο {1161} 80 101Ὁ, Δηὦ οπ6. ἴῃ 

ΜΓ ]ΟὮ ΠΟΥ ἀγ Ὀγουσὶιῦ ὩΘαΣ ὕο ΟἼΥΒΘΙγο5, ΜΙΔΗΥ οἵ {116 υριυπηθηῦβ 

10} ὉΠΟΥ͂ 80 ΒΡΡΘΩΣ ὕο ὰ5 ἔρϊνοϊουβ ἀμ ροϊηὐ1655, Τὺ ΥΘΑΌΣΡΟΒ ἃ 

ΒΘ ]ΟυΒ οἤἴονὺ ὕο δηύθ ᾿ηὔο ὑμθι νν1}}} ἃ βυταραυθῦϊο 1 6 ]]ΠσΘΏ 68, 

Βαῦ ὑμ6 οἤουῦ 15 ον Ἰπὰκίηρ. ΟὈΠΟΙ αβίομθ 10 γοϑῦ ὌΡΟῚ 

ΔΙΡΙΓΆΓΥ ΔΑΒ Πρ ]ΟΏΒ ἃ8. ὕο {118 Βυτωτηθύυ65. οὗἨ ὑπ] ηρ5 Ὑψ] 658. ἴῃ 8 

1 Τὴ {86 αἰξοτηρῦ ἰο ἔγϑοθ [Π6 οὐὐπθ ἘΤΠοτηδϑείη (1,.), 06. ἀοριπαίίδιιβ: 1)6 
οἵ 0 Ὠιἰβέουυ οἵ {πὸ ἀοοίγίηθ, 1 μᾶνθ ΖηρατΊ.. 11. 17, 7 ἢ. ὙΠΟΙΟ ἰβ. ἃ. ΒΠ 680 
ἀοτινθᾶ ργοαὺ δββιβίβηοθ ἔΌσα (ἢ9 σ6- σουΐϊθῷ οὗ ὑπὸ ΠΙβίουυ ἴῃ ΠΟΙΏΘΙ 5 Π00- 
ΤΌΥΘΠΟΘΒ ἱπ Οὐδ Βασὰ (90}.) ὕυδνῖον ὄξ- ἐγίηδ 7 {16 Ῥόγβοιι ὁ ΟἸιγ σὲ, 11. γ0]. 1. 
»ἰϊἱοαϊίο, 1ο6. τν. ΘΆΡ. ΥἹ]. 88 142 ἢ; Θθη- ρρ. 361: Β΄. (Ερ. Τταμ8].).. 

βἱοαὺ (7. 4.) ϑ' )2ασύ, 1 οοἷ, τιι. τορ Π, ; 
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1 ρουίθοῦ ἔββι θη ὑο ἃ ἀθορ β6η86 οὗ ἃ ἀἰνὶπθ ογάθυ ἴῃ ογθαίίοῃ ; ἀπά 

6 Ἃ(Ο ἰη]υϑύϊοθ ὑο ὑμοθθ γῆ ἀγα ἐβθηὶ 1 ψγ6 8117 ὄν ἐΐιθ 

ϑυθδύθδ᾽ ΘΥΓΟΤΒ Οὗ ΘΧρΥΘββίοι. ἃπὰ ἔοστη ἴο ὉΠ πὰ 8 ὑο ὑμ6 πο ΠΥ οὗ 

{116 οοποθρύϊομ Ψ 16} ΠΟῪ ΘΔ ΟΑΥ πιοϑὺ ἱπϑἀθαπαύθὶγ. 

ΤῸ ἢγνθὺ ψ ΟΡ ΠΟΎΘΥΟΥ Βοπὶ 6 πᾶν 0 πούϊοθ, ΒΌΡΕΒΕΤ ΟἹ ΒΌΡΒΕΤ ΟΡ 
θυ. 

ΤῊ οὐ οΣ ὈΕΥΤΖ, ψγῶ8 ποὺ δἰὐμον ᾽ῃ ΒΡΙΧΓ ΟΥ̓ 1Π ἴουτη ἃ ΒοΠοΟ] ΔΗ. 

ΤΟΙΩΡΟΓΑΥΎ οὗ Βονμαρα οὗἉ ΟἸδίνναιχ, 16. σᾶνθ ΗἰτηΒ61 Θν ΘΠ ΤΠΟΓῸ ΘΟΙη- 

Ῥ]ούθὶγ ὑἱὰπ Βογμανὰ ὑο {Π| βυυιάγ οὗ Ἦν ϑοιρύπνε απὰ Ἰοοϊκθα ἰὸ 

{Π| Ἰτητηράϊαύο συ ]άληοθ οὗ ὑπ6 ὥριυ τὺ ἔοι 116 απαἀογβίαπαϊηρ οὗ 1, Η15 

ΘΙ γθαγ8 600 βροηὖ αὖ Τηὰρσο, Τὴ 1120 πὸ 8 6810 ἰο Ὅ6 Αδθαΐ 

οὗ ϑυαίζ, πα αἰοα ὑποτὸ πὰ 1135, 115 ΠΌΠΠΘΙΌΤΙΒ Δ ΌΣΚΒ. τοβὺ δ]πιοϑῦ 

ΘΧΟΪΌΒΙΨΘΙΥ οἷ Σου ργοία ϊοηΒ οὐὁἨ ὈΟΟΪΚΒ Οὐ ραββᾶβμεβ οἵ {1186 ΒΙ0]Θ ; ἃπὰ 

ΘΥ̓Θ ΨΠΗΘΙῸ [16 ΟΊΝΘΒ ΨΨΆΥ ὕο ἃ [06 η56 οὗἩ Δ]Π]ΠΘρου βίην ᾿6 Ῥύθβοῦνθθ δηά 

ΘηξΟΓΟΘ8. {π8 οοηνίοίΐοη ὑμπαὺ {πΠ0 ογὰ οὗ Θοὰ ἰβ8. 54] αἰ νοοῦν 

ΘΔ ἀγοββϑα ὅο τπδῖι ὑπ τοι] ὑπ νυυτθημΒ οὗὨ ρυορμθῦβ ϑη ἃ ἀροβύ]οη. 

Τῦ 15 ὙΘΥῪ βύαυ Πτὴρ 6]ιαῦ 116. τη8}1} ἀγρυπιοπύ οὗ Βιυροτῦ ἴῃ ἔδγοιιν 

οὗ {16 δρβοϊυυίθ ἀϊνίηθ ραιροβο οὗ ὑπὸ Τηοαχμδύϊοι 15 θαδοὰ ἀροὴ ἃ 

[156 τολαἰπς οὗ ὑπὸ Τιμαδίη ἑοχὺ οὐ Ἡ τ, τ. 10. ΤῊ15. μ6 ἀπούθϑ αῦ] 

ὑΠ:6 Ῥϑβδῖνθ σοηϑιηνηνωγ, ἴον σογιϑιιην} 6, ἀπ ὑμ8. ΟὈὐΔΊΠ5 ὑΠ}6 560 186 

ὑμαὺ 1ὑ ψὰϑ αὐὐϊηρ {πᾶῦὺ 16 ἔον Υ̓Βοιὰ ψαγθ 411 ὑΠπρθ. ἃπὰ ὑπτοῦρα 

ὙΈοΙα σοῦ ἃ}} ὑπϊηρβ--τονοθη {16 ὅοι οὗ Οοἀ---ἰι ὈΥΤΏΡΊΠΡ' ΤΩΔΗΥ͂ 5018 

ἴο ρΊουυ, 8ιιο]ὰ Ἡπβ61Γ 0 ϑάθ ρογίδουῦ ΠΡΟ ρ]ὶ δι ἴθυηρ. “7710 

« Βυρὺ ὑμῖωρ ἐο ἰπατῖγο μογΟ,᾽ ῃΘ μΌΘ8. ἢ ὅο 8580, “15. ψΗδύμοΡ. ὑπ. ὅοὴ 

“οὗ (σα Βροΐῃ οὗἉ ἴῃ {}}}5 γἷαθθ οι] μᾶνο θθοοιπθ πιλῃ ΟἹ ποῦ ΟΥ̓ΘῺ 

ΟΡ εἴη, ὋΣ Ὑν ον γὸ 411 ἀϊο, δα ποῦ τῃὐοσνοηθα,, ΑἸ] ἂγθ δργϑϑά, 

ἢ6 οομίϊπαοβ, ὑμπαὺ ἴῃ ὑΠὰῦὺ οα86. Ηὸ ψοιυ]ὰ ποῦ ᾿ᾶνθ ὈδΘΟΟΙῚ6 ἃ τηογία] 

ϑη, “Ἴ8 ατιθβύϊομ ἰ5 ν]ιούμοι αοα σου] πᾶνὸ ὈΘΟΟμΟ Πλδη. ἃ5 ἔ]0 

“Ἡρδά ἀπά Κίηρ οὗ 411 85. Ηθ πον 18, ἀμ ψβ θύμον Ὁ}15 νγὰβ 1 Β0ΠῚΘ 

1 Ῥροοδαὺ ΘηἸ τ ΘΌΪΏ ῬΙΌΡἑΟΙ ΑἸΘΙΏ 
ΟἸΔΏ 8 οὖ ῬΟΥ 461 ΟΥἷδ, αι Τατ] ο 8 
Δ]108 ἴῃ ρἰοτίδπι δἀἀιιχοχαύ, δαοίοσοχῃ 
Β8] 0 Β ΘΟΣΤΌΤΩ ῬΟΥ ῬΑΒΒΙοηθτα σοηβαΐη- 
ΤΑΥ͂. 850 4150 Απλῦσχοβο, Βάβηαβ, 
Βοαα] 8, ὙἹΡ 15 ΤΆΡΒΘη 518. ΟΟΣΡ. 
Βαθαῦϊδοσ αὐ ἴοο. Βπρογί, Οὐπιπι. ἴῃ 

Μαϊέ. ΤΑ. χὶϊ!. ». όρό (ΜΊρῃθ, δαίγοϊ. 
Ταἱ, οἰχνλ, Ῥ. τ628).. ΤῊΘ ΟὈΙτηθηΐ- 
ΔΙῪ 18 γϑίδυτϑα ἰο 886 ὑϑαῦ 1126. Ι͂ὴ 
{π6 ἐχϑαιβο 26 φίογι. Ττίη, ἱ. 8 6 {116 
{οχὶ ρῖνοβ δοπδιωππίαῦθ, Ὀὰὺ (86 110 οὗ 
ΔΥΒΟΙΑΘηὗ ΥΘΑ γΘΒ σΟΠϑ. ΠΟΤ, 



27ὃ ΤῊΝ ΟΟἙΙ͂ΡΕΙ, ΟΕ ΟΒΕΑΤΊΙΟΝ. 

ΒΘΏΒΘ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ [ῸΓ {Π6 Ὠσηδη τϑοθ. ΤῈ οἱοοὺῦ βαϊηὐβ σουα ὁοΥ- 

ΔΊ ΠΙΥ πᾶν Ὅθοα Ὅογπ, ἢ τη ἢ8α ποὺ 116 η, 85 Αὐρυβεηθ ΒΠΘ ΒΕ 

(26 οἷυ. οὶ χὶν. 23), ἴπ δοοογάθποο σιν {86 Ὁ] οβϑίηρ αὖ ογθαύϊοῃ 

(θη. ἱ. 28 Ζηιογόαβ86 απο ηιυζίρίψ). Τὺ 18 ὕμθη ΔΌβαγα ὕο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμπιδύ 

Β1η, ΜὙΏΪΟΙ γὰ8 ποὺ ΠΘΟΟΒΒΆΥΥ ἴον ὑπθὶν ὈΪΡ 6}, ΜΒ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ [ῸΣ [86 

Ἡρδὰ δηά Κίηρ οὗ 411 οἱϑοῦ Δησθ]5 8η4 πηθῃ, 1 ΟἹ ΟΣ ὑΠαὐὺ ΗῸ Βῃουά 

Ῥδοομθ τηδῃ, ὙΠΟ γ88 ἀοβυϊπϑα ὑο μανο {80 ἀοΙΠρμὶᾳ οὗ ΗΠῚΒ Ιονθ ψι} 

ΟΠ 5018 οὗ τἸηθπ᾿ (Ῥχον. νἱ1], 81»... Τὐ 15. την ν Ποῦ, ἢ6 ΘΟΠΟΙ αΘΒ, 

“δια ψογύθυ οὗ ἀονουῦ σταθ ὑπο (αὐογαμίονιο) π|ῶὺ 51}. οοιαηρ ἴῃ ὕΠ0 

ΟὙΟΥ αἰ ἠοῦ πιᾶκθ οὗ ποπὸ οἤδοῦ (θυασιωνὶ) ὑπαῦ ραγροῦθ οὗἁ 80 

᾿ἐρνηοαῦ ἰογο, ἴῃ ψ οι Οοἄ Μιὰ ραγροβοά ὑπαῦ (πὸ οτά γέ Οοά 

Βῃου]ὰ ὕαϊκο ἀθ]]ρ}ὺ 10} 010 βοὴβ οὗἩ τηδ, ὈΥ πανίηρ ἃ ἔοστη ἸΠηλυθὰ 

δοοογάΐπρ; ο Ἰναταδτι πδύαγο ἧ ὕπ6 τηϊάϑῦ οὗ ἀπρο}8. δι τηθῃ ; ὁ ΠΒΥῴ, 

(ἤθη. ὀλτλο ὕο ρᾶ85 ὑμὸ βαγἵπς... λον σὴν αϑουμείσε σγασθ εἰν ηρ οἦ, 

ἐφῃονο αδοιμά (Βοιη, ν. 20)... 5ϑοῖηρ 6Πὺ {110 ὅοιι θδοῦσηο ψ μοῦ β[η 

“ΒΌΟΘΝ ἃ5. Ψ6 ᾿ιὰἃ ὈΟσΟμΟ ἴον 51} ; ὑπαῦ 15, οῦ οὐ] ἀϊά Ἦοὸ ποῦ Βιγιηκ 

“ἔγοτη οἵὐ πδύαγθ Μ 1 10} Ε9 Παὰ ραν γθοβοά ὑο ἀβϑαμηθ, υὰὺ ἔῸΣ ΟἿΥ͂ 

ἐβ8, 6 ἀδβοθη θα ουϑὴ ἀπίο ἀθαί}ν.. 5 ὑπο ΑΙ ροϑύϊο βαγ8, ΠῸΥ ἐξ δοοαληθ 

“ἤώη...ο 6 τυααία μονζδοί ἐπονισἦ, διιζονῶισ (ΠῚ Ρν, 1, 10) 

εὐ ἴα δπούμο" οΥς ει δοη ποῦ ἰοπρ αἴον Βαρονύβ μη ἈΠΒΜΜΟΡ ὑο 88 

ΟΡΙ πο ὑπαὺ ἤνδῃ χα ογθαῦθα ὕο 81} ῷ ἐΐνθ 560 τηλάο ἴῃ {116 ΔΏΡ 6110 

ΟΥΘΓΒ ὈΥ ἃ ΒᾺ]], βᾶγβ᾽ : “ Τὸ 15 ταονό θάρινῦ ὕο βὰν Βιφὺ ὑ]18.}8. Τὴ 11 Ὑ788 

“Ἰηϑθ ἴον ὕπ6 βαῖζο οὗἨ ΔηρΌ}8, θὰ} ὑπαῦ ὑΠ6 Δ ρ6 185, 85. ΘΥΘΡῪ ὑπὶηρ 

“6186, ΘΥΘ τη816 ἔοΥ ἃ ρα ϊοα]αν Ἰη8η, Δοοογά"ηρ ὑο ὑπ 6 ψΠΠΟ55 οὗ ὑ88 

ΓΑΡΟΒΟΪὸ : Τὸν ἐδ δοσαηιο ἤδη [16 ΟἸανιδῦ, ὑπὸ ὅθι οὗἨ τολ] Κορ ΠΥ οΉυ 

“προ αὐΐ ἰδληγ8 αν ἐδνοιιῖν Ἡλοην, αγο αἴΐ ἐἤνδιιγ8. πᾶ Δέον σϑθυτίηρ 

ὑο Φϑβῃ 1. ὃ ἡ (στ ὑ6 Τυαῦλῃ τολάϊμα φοιϑα Κμούτογν ὁ8ὲ γυ ὄρβ8ο υἱέα ὁγαἴ) 

ϑοδ8 οἢ ἴο Ῥῖον, ν1}}..91, ἀπ ἀ5κ5. “γυιδὺ 9156 15. (18 φέδη, 1 6 ῃδὰ 

“5814: ““Βοΐογτο (σά ᾿παἄδ δηγϑϊην ἔτοια ἔἶιὸ θα ἰδρ, δια ἄπθη, ΗΘ 

“ἐχὰϑ Τη  Κίης ὑι15 οδ ἐμεῦ, Ὁ}18. νγαᾷ Η59 βμτροβα ἔμαδ 1 ὑπ6 ἘΝ οτὰ ᾿ οὗ 

«604, ὑμο )οτ (Θφὰ οογθιην. Τ)ομ9) βου ᾿ῳροιμθ΄ Η68}ι, ἀπὰ ἀν76}} 
“ΔΙΏΘΤΩ Π]θΘῖν, ἡ]  ογθϑῦ ἔονῳ ἀπ ὰ συθαὺ πυχιιῦγ, ποῖ ἅγὸ ὑσὰθ 

“ἀ6 Πρ 5." “ΤΉῊΘΥΘΙΌΓΘ νγὸ Β4Υ ὑπαύ 1ὑ Ἶ8 ὯΟΒ 80 ̓Πκοῖγ ὑπαῦ τπηδῃ Ὑγἃ8 

τηδὰθ ὕο 411 Ἂρ ὑπ6 Ὠυμθο. οὗἨ δησ6 15 ἃ8 ὑμαὺ Ῥοῦι ΔΏΘΘΙΒ δηα τηθη 

1 Ὡς σίονὶ[. Τνῖη, τ, 85. 20 ἢν (ΔΙ ρηοα, Ῥαωΐνοὶ. [,αἱ, οἰχῖχ. ὑΡ. 71 Π.). 
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ἐγ6γ0 τηϑθ [Ὁ ὑπ6 βαῖκθ οὐὗὈἩ οὔῃθ τηδὴ “9688 ΟΠ γὶδὺ; ὑπαῦ αἃβ8. Ηδ, ὁῃ6 

“ΔῈ ὑΠ6 8δη6, νχὰβ Ὀούῃ αοα, Ῥοτῃ οὗ αοά, δηᾷ ἀδϑυϊπθα ο θ6 ὈΟΤΏ 

ἐχηδῃ, Ηθ τηϊρῃῦ πᾶν ἃ ΤΆΤΑΙΠΥ Ῥγοραγθὰ οα Ὀούδὶ βἰάοϑ, οὗ δῃροὶβ 

“βηὰ οὗ τηθῃ, ἀπὰ τηϊρῃὺ ἩΠτηβο]ῇ, ἀοα πα τηδη, τἶβα αἱοῖν Τιογὰ δηά 

«Οτοαίου οὗ δηρθ 185, Γοτὰ δπὰ Ογθαύον δηὰ ϑανίοιν οὗ (86 βαϊηύΐβ, [ογά, 

ΟἽ βαγ, διποηρ ὑμθπὶ ἃ5 ἴῃ ΗΒ νη μουθο, Κὶηρ ἴὼ ΗΠΪ5 οὐῃ παύίοῃ, 

“Οοα ἴῃ Ηἱΐβ οὐ τηδ]θϑῦυ, Ὀδθοδιθθ6, 88. 85. ὈΘΟῚ ΑΙΤΟΘΑΥ βαἰὰ, αἱ 

εἐλίηφϑ αγὸ οί, γον Πΐην τὰ ἐδγοιφῖ, πηι." 

Τὰ Βυρογῦ τυραν 8. ὑπ0 ΤποΔυ Πα 0. ἃ8. ΘΗΒΘΏΘΔΙΠΥ ᾿παἀοροπαθϑηῦ 

οὗ Β΄ ἂἀπᾶ ἐπὸ ΕΔ]], δπα κ01}} ἢῸ ἄγρῦοι ὑῃμαῦ ὑπ6 ΒᾺ]] ἀϊὰ ἴῃ ἐλοὺ 
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γεσουπᾷ ὑο ὑῃΐϑ “ἸΟΥῪ οὗἨἁ ΟὨγδὺ. ΤῊΘ απ] ὐϊου οὐἩ Ἰονθ ψοἢ 1 

64}]6ἃ οαὖ νγ8 [0] οα ΠΥ ἃ ΤΛΟΓῸ ὀχοθθ την ΡἸΟΥΥ (ῬΠ]]. 11, 9). Απὰ 

ὑμ8, π6 βᾶγβ', ψ θη. ὑπ ὑγοιη] πο ΒΊΔΠΟΥ Ἰαο κα ὑο ΟἸ τὶδὺ ἴῃ ἨΠΒ 

τη] δοῦν, ἢ6 ΤῊΔΥ ΆΠΟΥ ὑῃδαὺ 0 Πϑὰ5 ΠῚ ΔΏΒΨΘΙ: “1 Βῃου]α ποῦ 

“αν Ῥθθὴ β00}} 85 1 δὴὶ δηᾶ 80 ριοαῦ, δχοδρῦ ἴῸγ ΠΥ ΒΆΚ6 [ῸΓ 

“{Π6 5'η8 οὗ ὑπὸ ᾿αθδὴ τᾶςο (οώνϑα ἔωΐ ργορίθ)" ρθοοαία (ΘΊνΟγ}8 

« ψιυηιανιὺ).... ΤΖ6 866, ὕμο ΑΡοβῦϊο βδυβ, δδ6 Πογὰ υόδιι8 Οἤ "δὲ ΚῸΤ 

“ϑιῇογύης ογοιρηοα «σέ, σίογψ απ μοηοι (Ἡ Θῦτ. 11, 9). ῬΠΟΥΘΕΟΤΟ 

086 ρΟ 1055 πα ἐξὸ σοῖο πόσο ὑπο οαιι886 ὑμαὺ ΗΘ 15 οὐονγποα δηά 

ἐβθαύθα αὖ ὑμ0 πίρμῦ μαπα οὗ Οοα, οὐἴοννηρθα τι ὑμ6 ροῦν οὗἩ ἐῃθ 

“Κιηρίοπι, ψιὺ ἢ ὑπὸ Ἰιομοὰ οὗὨ ὑπ6 ργιθϑύμοοά. {6 ὑμθυθίοσθ οὐοβ 

ἀπο ἴο ἐδ ροα 1088 Ψ80 δ7θ φαξαοα ὑμτουρῇ [1 τὰ Ἡΐηι ἰο ροά]1- 

Π0Β5 : Ηρ ΟἾΤΟΒ ται} ὑ0 ΘΠΘΙΠΊΙΟΒ ψ {0 ὑμγουρἢ πὶ 616 τθοοῃο] θά 

“ἰο ὅοα;᾽ ᾿ 

ἴῃ ἃ Ιαἰοὺ ψουκ {1Π| βᾶπηθ ὑμοιρηὺ 15. ΟΧΡτοΒΒοά 1 ροβΒ[]9 ἴπ ἃ 

ῬοΙάον ραγαάοχ᾽ “ [μοῦ Ὀο]ονὶπρ βίη θυΒ, ὈΘηϊὐθηὖ Β᾽ΠΠΟΥΒ,, 6 ὙΥΙΙΘΒ, 

ἐὙΘΡΪγ 1 ΔΉΒΥΤΟΙ 00 {Ὧ8 δοουϑαίῥομβ οὗ ὑμὶν Φυᾶρο : “ΤΕ 6 οὐ ζῃθ0 ἢ 

“ὁ ΤῊΘ9, Ο"ᾧῷοα ΟἸ γἰϑύ, θοοαῦθδβο Του γαϑῦ τηϑάθ τπδη, γοὺ ΤΟΣ ΟΝ 

{8 οἰδοῦ. παηᾷ, ον οϑὺ ἸΔ0 8 ἴο 88, Ὁ τηδὴ ΟἸγῖδὺ, Ὀθοθα56 ΤῸΓ ὉΒ 

«ΠΉοα ψογὺ ἑαϊέθηι λδίο οὐ, ΕῸΣ Ὁ}]684 γχὸ μα. ῬΟΘΠ 5᾽ΠΠΟΥΒ ὑΒ6 6 

“ποῦϊα ἤδνο ὈΘΟΆ. η ἼΘαΒΟΙ, ΜΡ Του βιουϊαοεῦ μᾶνθ Ὀθθα ὑδίζθῃ 

ἐτηΐο αοἄ," ΤΊ ιθ᾽ ρορλυθηῦ βίπηον τασϑὺ Ἰορὶς' ἐμουθίουθ, μ6 δυρ68, ποῦ 

αὖ ΟὨτῖθβ βυβογίπρϑ αλ]γ, θαῦ αὐ Ἠΐβ ὀχαϊ αὐϊοπ. " Τῦη1689. 89 

1 Οοηιι. αν Μαϊϊ. χὶῖ. 6097 (ΜΊρΡΗΘ, 2. 6 πιράϊὶ. πιογεϊδ 'ῖ. Ὁ. 249 (ΜίρπΟ, 
Ραϊτοὶ. 1,αἱ. οἰχΥΪ,). Ραϊτοῖ, Τιαἱ. οἶχχ. Ὁ. 387). 
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ΤῊΘ 
στον οὗ 
Βοδοϊδβίϊ- 
οἴβχω. 

ΤῊΝ ΟΟΒΡΕΙ, ΟΕ ΟΒΕΑΤΊΟΝ. 

ὁ β[δνθβ δα Βπηθα {89 παύαγθ οὗ ὑμ|6 βανὸ σου] ποὺ βάν Ὀθθη ὑδκθπ 

ἐἸηίο ὑμ6 Τιοτὰ αοα,. Ἐον ὑπ Τιογὰ αϊὰ ποὺ γϑοϑῖνθ σθουθ ουὐγαθθβ 

“ἴον {π6 τοῦ] ουβ δηα ᾿]ἹοΚοα β]αγθβ ὑμδη ΡΊΟΣΥ [ῸΣ ὑπ 5810.’ 

ΤῊΘ ὑψο νίϑυβ ὑῃ 18 ΘΧΡΥ ΒΗΘ 8γ6 ἱποοπϑιβύθηὐ ΟὨΪΥ ἴῃ ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ. 

ΤῊιο Τηδατηδίϊου. ἃ8 ΔΌΒοΙ αὖθ ἴὰ 146 15 ἴπ ΒΟΙῚΘ ὍᾺΥ οοηὐταβίοα ΙΒ 

{86 Τπολγηδύϊοη 858. οοπαϊϊοποαᾶ ὈΥ͂ Βἰη ἴῃ ἔαοῦ, ΟἸ γὶϑὺ ΟΥ̓ ὑαϊκίηρ ὌΡΟΣ 

Η ἰπι861} τηλη 5 παύσσο, ῃοπ τπιδῃ Βα [Ἀ]]6η, δα Ὀθαῦηρ 41} {8 

ΘΟὨΒΘΟΌΘΩΟΘΘΒ ΟὗὨ 51} 88 ΙΔΟΥΘ ΠΙΡΩγ δχα θα, τὸ 15 ἀτραθά, ὕμδπ 1 {86 

πηΐοη οὗ τη δπα (ἀοὰ ΠΔα Ὀθθηῃ οὐ 186 τηδαθ. ΤῊΘ ΟἸΤΟΙΙβύβῃη 68 

οὗ {π6 Τηοαγηδύϊομ. αν δούμδ!]Υ τηδάθ {116 ἰδβὰθ οὗ 1Ὁ τιογθ σ]ΟΥΟΌΒ 

ἴον ΟΠ νὶδὺ, ΤὴῸ ὑμουρῃηβ τὸ ΘυἹἀθηῦ Υ τυ θη ἄοσῃ σἱὐπουῦ 

τοῖα] ρυδγάϊπρ' ἀραϊηδῦ ταϊδοοποορύίοη,. Νονν Πρ ὺβ Πδβἢ ΔΟΓΟΒΒ ὑῃ 8 

ὑπ ΚΟΥ Β 50] ἃπὰ ἢ6 ἨΔΡΪΥ ρᾶθιδο8. {111 ὑΠ6ῸΥ Ἰιᾶγα βούθ]θα ᾿ηύο {16 

οδτὰ οὗ ὑΠ6 ρουξοοῦ ἀΔΥ. 

Τὸ 15 ἀΠΠοα]ῦ ἕο ἔγασο ὅ]ι6 ἸἸδύουυ οὗ ὑπ6 χιθδέϊου ἀπυῖης ὕΠ6 66 η- 

ΦΌΣΥ  Β]6ἢ. [0] το ὑπὸ ἀθαύῃ οὗ Βπαρογύ. Τὸ ἄοθβ ποῦ ἄρρθϑᾶν ἴο ἴδᾶνο 

Ῥθθα αἰδβοιββοά ἴῃ {Π|ὸ βοῆοο] οὗ δὺ γιοίου αὖ Ῥαγῖβ, ψορὸ 1 ταϊρ]ῦ 

αν Ῥθοι οχρθϑοίοαά ἴο δὐγαοῦ αὐὐθηθίοη. Τὸ ἰοδοθίηρ οὗ Ἡπρῇ οὗ 

δὺ Ὑιοίον ({ 1141) δῃᾷ Βιομανὰ οὗ δὺ Ψιοίον ({ 1179) βθθπὴβ ἴο 

οοηποοῦ ὑπ Τηοανπαύϊοι ΟΧοϊ αβίνου αι ὑπ6 ἘΔ]. ΜοδΆΜἬ1]ο 6 

βγβίθιη οἱ βομποϊαδύϊο ὑΠοΟ]ΟΡΎ τγὰ8 Ὀδίπρ τοἀποθα [0 ἃ ἀθῆμιδθ 5186. 

Αμβοΐπι ({ 1109) μα ργονθα ἴῃ δομ ΓΟ ΥΒΥ ἃπα ἴῃ οΥρῖηα] Βροουἶδ- 

ὕζοιι ὑμ9 Ῥόνζοῦ οὗ ἃ Ἰορῖοδὶ τιούμοά, ΤἼ|ι6 τϑοονθῦν οὗ ὑπ6 αἰγοοὺ Τιαὐϊῃ 

ὑσϑηβίίϊοῃ οὗ Αὐίβυοι]ο ϑυϊπηα]αύεα πα συϊα θὰ Ἰπαἀθροπάθηὐ ὑμουρ ύ. 

ΤῈ ὑχαηδ]δύϊομ οὗ ἐπ ἐγθαίῖβθ οὗ Φόοβῃ οὗ Πατϊηδβοιϑ, θ᾽» ἐδ Ογίξοάοας 

Ζαϊιἶ,. ὑκῦο Τιϑύϊη (6. 1146), γανθ ἃ πιοάϑὶ ἰο ὑπ Υοδὺ ἔον ὑπ οοῃ- 

βέγαοίίοη. οὗ ἃ ροηθγαὶ νἱονν οὗ ΟἸιγβυϊδη ἀοούσμο. βθυθυαὶ " ϑιγβύθιημβ᾽ 

(ϑιηνηια 7 Ποοίοσία) σσθῦο Θοχαρ1]64, ομ6 ὈΥ οἵ οὐγῃ ϑύθρμθῃ Τδηρίοῃ 

(ο. 1206), δῃαὰ δοοῖβ 7 ϑεγιέθηιοθβ. Βιαῦ ΒΆΡΥΘΠΙΘ δηοηρ {πι686 ὈΥ 

108 τηδϑύθυ]Υ ΘΟΙΉ ]θύθη 55 οὗ ἔσσῃ δῃὰ Ἰαβίληρ ἢ διιθποο γα {Π6 ρτοαῦ 

1 ἙοοἸοβὶα Πα θ᾽ στη μι ογηηὶ βᾶ αοῖθ 86 ἐδηΐαμι πλοχαϊὲ Πα Ροσο χοᾶθπιρίοσθηι. 
οδῃδὺ : Ο οοχύς Ἡθοοββαυῖατα Αἀῷ Ρθ0- Β[0.8 3. γἱοίοσβ, 46 γεγο Τπο. 8 (ΜΡ, 
οδύθτα οὐ ποβίγυαπι αυοᾶ τιοτίθ ΟἸτὶϑὶ ραΐγοὶ. ΓΙιαἰ. ἀχογὶ. Ρ. 1003). 
ἀοϊθίυτη οϑὲ. Ο [ο]ἐχ οα]ρα αυῷ ἰ816πὶ 
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ψοῦῖς οὗ Ῥοίον Το γα οὗ Νονδυὰ, ὑμ βοιοίαν οὗ ΑὈδΙανὰ, ἀπά 

δέον σαγαθ ΒΙΊΒΠορ οὗ Ῥανὶβ (1 1161), ϑεριῥοηίαγάνην Ζλδγὶ ὃν., ψἸ10ἢ 

ῬΥΔΟύΙΟΔ]}]γ αἰούθυμιϊπθα ομοθ ΤῸ. 4}} {16 οὐ]. οὗὨἨὁ ὑΠπὸ νου 

ΤΊ ΘΟ 6 08] βγβίοιῃβ οὐ ἀοοίγϊηθ, δηα ἐμγοαρ {Ποιὰ ἢδ5 ᾿μΠπιοποοα ὑῃ6 

αἸγθούϊοη οὗ ὑπ0 οαγγθηΐβ οὔ ὑποὰρ]ιῦ ονον ὑο {Π6 ργϑβθηὺ αν. ἢ 

Τ}θ )γϑὲ Ὀοοῖς οὗ ἐΐιθ ϑιϑηύθιιοοβ ὑγθαὺβ οὗ {π6 αιοβύίοιϑ. ΜΠ 6]. ΟΠ πο οὗ 
. ἴπο δου} 8 

ΘΟΠΟΘΙ ὕΠ0 τη γβύθεΥ οὗ {16 Οοα]ιοι : οὗ {π6 ΤῊ ἀπὰ ΤΟΥ : οὗ ὁ 82η- 

ὕ8ο Ῥινίμθ ῬΘΊΒΟΙΒ : Οὗ {π6 Ὀίνϊπο αἰὐει αῦθθ ἀπ ψ1]]. ᾿ἰαδὸ οἵ 

ΤΊΙΘ 8θοοηὦ ὈΟΟΙΚ ὑγοαὺς οἵ Ππίΐο θοΐπρ: οὗ Ογοαύϊοι διὰ ογοαύαγορ: ΠΟΜΒΔΒΡ. 

οὗ δηρθὶ8: οὗ ὑπὸ ψουῖὶς οὐ {16 5ῖχ ἀαγβ: οὗἉ ὑπὸ Δ]: οἵ !Ὁ0-Μ1}} δηὰ 

σΎΔ06 : οὗ 51η ἃ πα 515. 

ΤῊ ἐλύγε ὈοοΙς ὑγθαὺβ οὗ {16 Γποαγπαύϊοῃ : οἵ ὑπὸ Ἡαιμδ πεδαγθ 

οὗ Οδυϊϑὺ δηᾷ 18 το αὐὔϊοη ὑο ὑπμ6 νίπο: οὗἨ ἰδ παύατο 814 πο οβϑῦν 

οὗ γϑαθιηρύϊοι : οὗ Βαϊ, Ηορο διὰ ΟἸ]ιανιγ : οὗ ὑπὸ ἔσαν ον] 

σισύποθ ( τιϑύϊοθ, Οὐοαγαρο, Ῥυιάοηοο, ΤΟΙ ΡΟ 06): οὗ ὑΠπ6 ΒΘ 0} 

οἱ οὗ {πὸ ΗοΙγ ϑριὶσὶῦ : οὗ π6 ὕθῃ σοτητηδῃμηιοηΐβ, 

ΤῊ6 )οιγέ, ὈοΟΚκ ὑγοὰΐα οὐὗἩ ὑπ6 ϑαοσαιηθηίβ ἃπαἃ ἘΒΟΒδΙΟΙΟΡΎ : οὗ 

Βαρύϊθηι, Οοπβγτηδύϊοη, ὑμ6 Βαομανῖδῦ, Ῥοηδηοθ, Εὐχύγθπιθ Τπούϊοη, 

Ογάουθ, Μανυγῖαμθ : οὗ {86 Ἐλοδυγτθούϊοη, ὑπὸ 1ιαϑὺ Φπάσιπομπ, ὑδὸ 

Ἐαύαχο δίαὐϊθ᾽, 

ΤΊΙ6 φαοβύϊοι οὗ {116 υβοϊαῦο τηούϊνο οὗἁὨ ὑπὸ [πολυ πδύϊοι 5 ποῦ ΑἸΙΕΧΑΚ- 

γαἰβοα Ὀγ Ῥοίου Το ραν, τὺ θη 1Ὁ ἈΡρΟᾶΥΒ ποχὺ Ὁ μὰ8. ον θη] Υ ἘΝ 

ὈοΘη Δἰγοδν ταρᾶο ὑπὸ βυθ]θοῦ οὐὗὨἨ ὁαΡθα] ἸΠΟΙΤΎ ΠἸΌΠῚ ΠΥ 51.108. 

Αδοιυῦ {μ6 γραῦν 1243 Τηποοοπὺ ΓΥ], ΘΠ] ἸβΒ]ο μοὶ ΑἸοχδηᾶον οὗ 8108 

(ΑἸ]Ἰοχαμᾶθν ΑἸοηβῖϑ, ΑἸοβῖι8), ἃ ΕὙΔποίβοδη, τ μ0 πα τγοῖ ἴον ἈΙΤΒΘ ΙΓ 

ὑπὸ {10165 οὗ “ Εὐτπηὐδιη οὗ [1186 ἀπά “ΖοοίογΥ ἐγγεζγασαθιῖιδ,, ἴο ςΟἸΙΏΡΟΒΘ 

“8 ΒοαῪ οἵ ἸΤ]θο]ορσγ δ ΤΊ5 6 αἰά οὐ ὑμ6 σϑηογαὶ Π1ΠῸ5 οὗὨ ὑῃ0 

1 ΤῊΘ9 ΠΙΒίΟΥΥ οἵ βομο βίοι 18 
ΘΟΙΏΙΏΟΙΪΝΥ αἰνἀοα ᾿ηΐο (Ὦγ66 Ρου]οβΒ. 
ΤῸ ἢγβὺ οχίοηβ ἰο δροαῦ 1250; [ἢ6 
Βοοοῃᾷ ἰο δρουΐ 1320; ὑῃ6 ἰῃὐτα ἰο {16 
οἷοβο οὗ ὑπὸ ιδὰ οοηΐασγ. [Ι ΠΑΥΘ 
ἰδ θη ΑἸΕΧΑΝΡΕΝ ΟΕ ΗΑΤΕΒ 88. {16 Τὸ- 
Ῥτοβθηΐαίνο οὗ ὑπ6 ἢγβί: ΑἸΙΒΕΒΤ ΤΗῊΒ 
ΟβεαΊ, ΤΉΟΜΑΒ ΑΟΟΊΝΑΒ, ΒΟΝΑΥΕΝΤΟΒΑ, 
δὰ υνΒ βϑοοτυθ, 88 ὑΐθ τορχϑβθηΐα- 

ἐϊνθ8. οὗ {πμ6 βοοοῃᾷ, ὑπὸ πογοῖο ἃρὸ οὗ 
1ῃ ΒΟΠΟΟΙΠΥ͂ΡΗ : ἃ Πα ΟΑΑΒΕΙΕΙ, ΒΙΕΙ, 88 
πο τορτοβοηίαϊίνο οἵ ὑπὸ Ἰαβϑύὺ αβο, ὑπ6 
δρ0 οὗἩ [π6 ἀθο] πο δηᾶ ἀἰββοϊαὔϊου οὗ 

ἐΠΘ ΙΓ βυβίοσῃ. 
2. ΑἸοχϑηᾶοῦ οληποὺ ᾿ᾶνὸ ὈοΘη δα- 

οαἰθᾶ, 88 158. υπίνθυβα! ῦ βἰαίθα ᾿ῃ [6 
Οἰβίοτγοίαῃῃ [ποὺ ΕὙΘΔΠΟΙΒ68] ΑΌΘΥ οὗἉ 
ΗδΔ1168 ἰπ ΟἸοποθβίοσβηϊτο ΤῊ]Β 88 
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ΘΠ ὕΘΏΟΘ5 1 ΤΟῸΥ Ῥαγὺβ; δῃὰ ὑ86 ψοΥκ, ψ Ὦ10 85 Δρργουθά ὮὉΥ ἃ 

ΒᾺ}] οὗ ΑἸοχαηάον ΠΥ. ἴῃ δοοογάδηοο πιῦ ὑπ6 βοϊθθη ἡπάρτηθηῦ οὗ 

βουθηῦυ Τ]θοΙ ορίδηβ, ἰ8Β ἃ τ ϑυν ] ]οὰ5 τοοπασηθηῦ οὗ ᾿ϑαγηῖηρ πα 

ὑπουρύ. 

Το ὑμιγὰ Ῥατὺ ὑγοαὺβ οὗ [86 Τηοαγηδίϊοη. ΤῊ βγϑὺ ὕὑνο αποϑυϊοῃ 8 

ἀἰβουβθαα ἂγὸ “Ον ἔΐα Διοοοβοὶψ οΓ ἐδ6 7]ηοαγηαΐίον᾽ δυὰ “πη ἐδ 

ἐγίγιο58 (σογυυοηθγυλα) φ ἐΐ6 ]πσαγηαίϊίοη." ΤῈ Ιαδὺ ἑορὶς (πιθηνδγιηι) 

ὙΠΟ} 15. ΘΟ Β] ἀογϑα πη θυ ὑΠ6 βοοοπα πολ (ἀπά ὑπο ἔνγεῖνο ρυθοθά!ηρ 

ὕορ ο5 5[ιονν Β'ῃΡΌΪΑΥ ΤΟΥ] Πὑγ ἃηα Βα ]οὺγ οἵ ὑποιυρ}),.15. “ ψ]ϑῦμον 1 

“απλ παῦρα Πδα ποὺ [8]|6ὴ ὑπυοαρἢ βίῃ. ὑϊοῦθ οι ]α 501} ἢᾶνθ 

“ὈΘΟῊ ὙΘΆ50Π. ΔΩ“ ΠύΠΟ58 ΤῸΥ ὑΠ6 Τπιουτπαύίοι οὗ (]}}180 1 (αην 8ὲ δμηναγα 

“ηαϑα Ρ6 ραοσιΐινην ἰαρϑώ ἨρΉυ 6886ὲ αεἶδτις ζιυΐδϑοί γαΐῖο δὲ οογο- 

εγυβμονίία αὦ Οἠινὶδιὶ Ππισαγηαίοηθην 3) 

ΤΊθ. ΑἸΟΧΔΠοΥ ἰῆττηβ (ϑύη)6 ργαχω(ὠίοϊο σογιοοαογιιην 66); ἃπᾷ 

ἴὸ ὈΓΙΉΡΆΒ ἔοννγαγα ΟῸΤ ΓΟΆΒΟΠΒ 1 Βαρρογῦ ΟὗἩ ΠῚ νον Ὁ 

1. 'Τῖιο πη σηοϑῦ σοοα 15. ΠΘΟΘΗΒΑΤῚΪΥ αἸΠΠΒινο ἃηΠ] γον οοῦΥ αἰ 566, 

[ὑ τηυδὺ ὑπονοΐοσα θὰ οχύθῃαοαἃ ὕο ὁ οὐοαθαγο ; ἴοὸΥ οὐ. ΨΊΒ6. 6 

Αμπὰ {15 αἰ 810 νοι] 

ῃοῦ 9) οοτηρ]οῦς πη ]085 Ηθ Ψ]ιο 5 ὑπὸ ϊρ]ιοϑῦ ροοα ψογὸ ππιτοᾷ τ 

σου] 1ΠἸΔΡΊΠ6. ἃ ἸΠΟΙῸ σοΟμρ]οὺθ “5101, 

ὑ16 ογοδύμγα, ὑπαῦ 15, ΨΊΌΝ τηὰῃ ὑΠ6 ταρνδϑοη αν οὗἉ ογοδύϊοη, 

3. ΑΙ] Ὀ]οβθοάμθθθ 15 ἴῃ αοά; δηᾶ {110 ογοαθητο 15. ΘαρΡΆ}0]6 οὗ 

ὈΪΟΒΒΘΠΟΒ5. 1. 411 1ὖ8. ρμαγθ, Δ ππᾶῃ ὑμουοζουο, ἃ ταύϊομδ] ογοαα 6 

πηϑὶθ 0 οὗ ὈΟΔῪ πὰ τηϊηᾶ, 18 σα ρα] 6 οὗ Ὀοίησ ὈΪοσθθα ἴῃ 56η56 88 

Ὑγ76}1 ἃ5. 1ὴ ππἀθυβλῃα]ηρ, 

ΠῸὼῸ τοτϑῦ ὑμθὴ θ8 Ὀ]οββθά ἢὰ οα ἴῃ Ῥού (ϑθοιγραζεγη ϑοθρηιδινην οἱ 

δ6οι ηεἰμγη, ἐυ οἰ ἰδοίινη)). 

αῦ 116 ὀαημοῦ 0 Ὀ]ΟΒ56α ἰὼ αοα ἴῃ ἨΗ56]7 ἃ5. ἴὰν ἃ. Β6ΏΒΘ, 

ΤΠ ογοΐοτο (ὐοά ταιιϑὺ ἀββαϊηθ ἃ ΘΟΥΡΟΥΘΔΙ πᾶύαγο ὑο Ὀγηρ 0818 Ὀ]ο5566- 

655. ὅο ἅἴτη, πα, 1 50, ἃ ασηϑη ὨδύαγΘ. 

οὗ ΦΖοΏ, ποὺ ἔοππαρα {11 1246, 0ῃ6 γὙΘ8Ὺ δέου 
15 ἀρεῖ. Βυάᾶρι, ἴῃ Ὠ18 ΠῚ ἰϑίονῃ οὗ 
Οἰοιιςοδιογβ)ιῖγο, Βαυσυθοὶθ ἰηδὺ ἢ6 γΑ8 
δἀαοείρα εὐ ΗδΔ]65 Οσεη ἴῃ ΞΘ ΒΓΟΡΒΆΣΤΘ, 
ΜΌΙΟΙ ΜΒ ΘΟΙΩΤΩΟΙΪΥ Ο811.064Δ Ηδ]68, 
ΨΏΘΙΟ ὑΠο16 ΜᾺΒ ἃ Θοηγομύ οὗ ῬΥΤΏΟΙ- 
βίγα θηβίδη ΜΟΩΚΒ ουπαδα 1 {116 ΓΟΙρῚ 

ΤΠ 18 βαϊᾷ μδὺ ΑἸΟΧΔΉ ΟΡ 
ΤΈΟΚοηθα διηοηρ 18 Ραρ 119 Βομδυθη- 
ἰυτα απᾶα ΤΠουαΒ Ααυΐϊηδ8. ΖΘΒΙΟῸΒ 
Ἰδογ 1 ο8 5 ἄθην ἐπί ἸΠουλδβ μοαγὰ 
ἴα, θα {16 ἰγδάϊξίοι 18. βαρροχίοᾶ 
ΜΙ βύσους θυάθηοθ ὃν Δα ἄϊηρ, 4π- 
παΐές, 111. ῬΡ. 1533, 
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9. ΤΟΙ 16 ὑθτθ ῬΘΙΒΟῚΒ ἴῃ ὈΒΙΟΥ οὗ βαυδίαπου (1 6116 ΗῸΟΪΥ 

Τα): ὑμθγ6 ΥΘ ὑπ γ6 6 ῬΘυΒΟῚΒ ἴῃ ὑπ 766 Βιιβύίδμοος (85. ὕῃγοΟ ἈΠ ΘΒ 

ΟΥ̓ ὕθγΧ69 Τη61). 

Ἦθηοβ ἴο οομηρίοῦθ {ἢ Ῥο8810168. Θοτη θ᾽ μα ]οη5, ὑΠενῦ ὑΠ0γῸ ᾿ηὰγ ὈῸ 

Ρουοούοη. ἴῃ {6 τηΐνοσβο, σγὸ οοποαάς ὑμπαῦ ὑπογο Ψ1Π] Ὅ6. {π| γθὸ 

8. Ὀδύδμοοϑ ἴῃ οὴ6 ῬοΟΥΒΟΏ. 

ΤῺΙΒ οδῃ ΟὨΪΥ 6 γ68}156ἃ ὈΥῪ {πὸ πίοι οὗἩ ὑπ6 αἰνίηο πᾶύανο ΤῸΝ 

ὑπὸ ὑνοίο]ἃ υσιδῃ παΐατο (Ἐρ 1 Ἴῦ..3] ἀπ σοΥρογοι]}), 

4, νο ἢμα ὑμὶν οἵ Ναύατο ἴῃ ὕθγθθ Ῥουβοὴβ (1π (04); ψὸ πιά 

αἶθο αηἰύγ οὗἩἨ ἈῬΘΥΒΟ 1 ὕνγο πδύμγο5. (1 τη8}}: 1 ὑ}15. Ρ] αν ΠΥ οὗ 

παδαγοΒ ΡΟΪοηρΒ ὕο ὑπὸ Ῥογθοϊάοῃ οὗ βουβοϑ Ὁ πλασὺ 0. ΠΟΒΜΙ]Ὸ ἴὸν 

ἀοά. ὁ πηυϑῦ ΒΌΡΡοΒβ6 ὑϊιογοΐονο ὑπαῦ πο αἀἰνίημο Ῥουβοπ (μα 1 80 

(186 ϑομ) νγὰβ ἀθβύϊηθα Δ ΒΟ [ΘΙ ὕο θὸ ππιῥοά πὶ ἀχὸ ὕο Ἰπυυμμὰλι 

παίαυχο᾽. 

1 ΑΙοχ. ΑἸ ΒΒ ϑιηπ 1 Πποοὶ, ῬαΥ8 
11... φιωβὶ. ἰ1ϊ.,. ον. ΧΙΔΙ....., αἰοὶ 
ΠΟ ΥΒ1115 1)ολιην 68ὲ αὐ ιδίθιην δι 
6886....... Τἶτθο 851 Βα πμ} ὈΟμ 1 Οχὶβὺ- 

δία οὐοαύατω ΠῸη 56 ΑἸ ΠαΙὐ 1ῃ οΥθᾶ- 
ὑπσαχα, δάμπιο ογῶῦ ΘορΊθαγΟ Π) ΟΓΟΙῺ 

ΑἸ αβίοπότη...... 561 ἢφθο αἸἤ ΒΟ ΠΟῸῊ 
φοϊοβῦ 1ηἰ6} ]}Πρὶ βυσητηδ, Ὡ151 1080 [1}0118] 
ΠΙΔύαν οτοαθα γα ; ΟΥκῸ ὁοανθη φαοά 
Ποὰβ αὐ ογθαδιγα", οὗ ΤΩΔΧΙΠΊΟ 
δι )8),. ΠὺΥΡῸ ρῬοβιύο φαοα ᾿ρβδ 01) 
οβϑοὺ ἰΙωρϑῶ, πιο οἱ πηϊγοῦιῦ ΒΊΠῈ- 
ΤῊ ΠῚ ὈΟΠΠΠ. 
ΤῸΜ, ΟῚ οϑὺ Ὀοδυι πο Ὠ1ΒῚ ἴα ΘΟ; 

οὐ ογοαύαγα, ΤΑ ΟΠΆ]18. τού επὺ υ681- 
ΟΒὈ115.. Θὐροὸ οὖ βεουηάαχη βουβίιτα οὗ 
βΒθουσηά χη 1)06]]Θαύατα ; οὐσοὸ ομρονίογοί 

αυοὰ 1η 1260 ὈΘΔἑΠοΔΤΟῦ ΠΌΔΉ ΓΠ1Ὶ 
δὰ αἰγαιηᾳαο.. 56 ἴῃ 1060 βθοα 1 1ὴ 
Β6 ΘΟΙΒΙΔΟΥΔηαΟ οὖ ἴῃ ὑτορυῖα Ἠαὐγὰ 
ὍΟΝ Ῥοϊίοβὺ θα  ΠΟΔΥῚ ΒΘΙΒῸΝ 50 ΒΟ] ΤΩ 
Ἰη[6]]θοίαϑ.. 51 οὐρὸ ἰούτι5. Βοχηο ἀορθοῦ 
ὈοαὐλΠολΥ] ἐπὶ 1)60, οροτίοῦ 1)οῖι} πη 
ΟΟΥΡΟΥΒΙΘΙῚ οὗ ΒΟΠΒΙ]Οα, θα ΠΟὴ 
οδὺ ΘΟΏΥΘΙ 1615, αὖ ΒΒ ΠπΊαῦ 4.1} 6 
ΟΟΥ̓ΡΟΥΔΙ ΘΙ ἡδύ ΤΩΙ, Β6α 5010η} Ὁ 1η8- 

Ὥδυ, αὖ αἰού 1 οϑύ. 
11ῈΜ, οσομ σι 1 6] Πρ ΥΘ ΟΥΘΒ Ῥ6Υ- 

ΒΟΠΔΒ ἴῃ απϊύδίθ πιρδύαμύϊ ; οὐ ὁΧ 
ΟΡΡοβιίο ἔγθβ βαρβίδηϊιδβ ἴῃ απϊξαΐθ 
Ῥογβοηθ; οὖ 1ηΐου Ὠξθο ἀπ0 γ88 Ὀ6}- 
ΒΟΠΔΒ ἴῃ ἰΥ8 Βιιθθίδ 18. ΗΙ οὐρο 
ἸΠΌΤΩ ΘΧΟΥΘΙΔΟΥ Ιλ Θϑὺ ἴῃ ΤΟΥ παίτγα 

οὐὐοῦ τιοάϊαμ.. ΘΟὨ σ]ὺ ῬΟΠΟΙῸ ὑθῚ- 
ἰἰαχα, νἱἀο] σού ἀμάπι }Ο ΒΟ ἰπ 
ὑχὶθιβ Βαθοίαμ 15; βοα μοῸ ποθὴ γ}0- 
ἰθϑὺ [ἰοὺ] δ] ΡῸΓ πϊοηθ αϊνίη 
ποασο δ πππδημᾶχα, αι 1 Ὡ1|ἃ 
4118. ὁτουθαχα οδὐ ΡΟΠΘΥῸ ἀππι}5 Βαμα μ11- 
ὑϊδλ8 αλλ 1. ΠΟΙ η0, ΒΟ] 16οὐ Β011ὑπ- 
816 οὐ ΘΟΥρον]ο,. (ον ΟΥΡῸ 
(πο(ά 510 αηἷο αἰνίο μα ΐαχιο ἀὰ δτιπὰ- 
ἤδν 1. απἰδαύο ᾿ΟΥβοπαῦ : αὖ δἰ πὶ 
ΤΡ. τ}ἰ νου ιν Ρουθ οί ο ; τῦ βιοαῦ 
ἴΓῸᾺ9. ΒΟ ΒΟ ἰὼ πὰ παύαχα, οὐ ὑΓῸ5 
Ῥουβοιμ 10 ὑπ] 8. παθατῖα, 1 ἰΥῸΞ 
πϑδπισι ᾿ῃ ἀπὰ ΡΟ  ολμι, πο] οοῦ ἀἰν1}- 
ὕπ8, ΘΟΥΡΌΒ, οὖ 1818, 

ΓΓΕΜ, ΠΟΒ ᾿νΟΠΠΏ 5. τπϊ δα οι ηὰ- 
ὑπ ἴῃ ῬΙαΤΙντ5. Ῥογβο μι, αν ἢ. [)00 : 
Ποιὰ, αὐ αΐοι ΡΟ βοὴ 1 ὈΠΌΓΙΡΙΜ 
ὨδύυγΒ, τὖ ἴῃ ποι, δ᾽ οὐμὸ (6 
Ρουίοοίίομο παύασα! οϑὺ παρ οδὺ 1Ὲ 
Ῥ᾽ Υ 15. ῬΟΥΒΟΠῚΒ ΟΥΡῸ οὗ (0 ρου ΘοίίοΟ 
οἱ φυοὰ ροΐοιῦ οὔδὸ ἴῃ 9] αι)». Ὡὰ- 
(7185. Βὲ ΟΥΡῸ ΒΟΙΏΡΘΙ (ποιΐ οϑὐ μ0Γ- 
[οοϊϊα5. Π)οο ἰναομάσμιι φαδηύιμι δα 
ΠδΠΣΆΙ οὐ αι δι ἐμὶ ῬΟΥΟΠΔΏΔ,,. 
ὁοηγνοηϊ᾽ ... φαοὰ πηϊωνιγ ἀϊνην η8- 
ἰαχὰ παίαγο ογοαύα 1 ῬΡΟΣΒΟηἃ Αἰν πὰ, 
β8οἃ 50...... «ΘΟ Ποῦ...., 5604. Βοϊιη ἢλῖι- 
γλϑ 89 ; Π60 οὐΐαπι ὁπ} 0 ΡοΙβΟη: 1ἢ 
για πἰϑὶ ΗΠ. πα} οΥμῸ 
ααοᾶ αἰτοιμηβουὶρύο ἰᾶρϑὰ Βυμηδηῶ 
πέσ Δα0 οϑὺ ΘΟ ΘΠ ΘΙ ὐ ἃ Ἰ]ΟὨΪΒ 
ἴῃ ρούβομδ ἢ11]1. 
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ΑἸΒΕΝΤ 
ΤΙΕ 
ΟἸΒΑΥ, 
[208 

(110 3)--- 
1280. 

ΤῊΕ ΟΟἙΡΕΙ, ΟΕ ΟΒΕΑΤΙΟΝ, 

Τὰ βυρροχὺ οὗἁ {818 νἱοθνγ ΑἸοχδηᾶθι ααούοβ ἃ Ῥαβδαρθ ΒΟ 64 ἰο 

Βογμδγά, ἴῃ ΨΏΙΟ. ἰὖ 18 βαϊᾷ ὑῃαῦ ΘΏΥΥ αὖ [886 ργοβρθοῦ οὗ τηϑη} 

ἀορβύϊηρα πίοι ψιὺ ὑμ6 ὅοη οὗ αοά δα ἰο ἐμ 181] οὗ [μιοϊδε : δηά 

ὑμαῦ ἢ6 μϑηποά ὑπο ἐοτηρύαθίοῃ. ἰο ἰπάθν ὑπ6 ἀπίοῃ ψ πίοι ἢ6 ἔοτθ- 

ΒΑ ἡ; ἃ Πα ΔηΟΥ 6." ραβϑαρθ ἔνθ [ἃ ἀνοσὶς ἔ]50 1]. βου θα 00] Απρυ8- 

ὑἴη6, “Οοάα ν85 ὑῃθυθίουθ τηϑδαθ τηϑὴ ἕο 1685 ὑῃ86 016 οὗ τηϑῃ ἴῃ 

“Ἡϊβοὶδ, ὑμαῦ ψθῦθοΣ τὰ ψϑηῦ ψὴΐὰ ὈΥ Ἰη6]]Θοῦ, ΟΡ πϑρῦ 

“αι ποαῦ ὈΥ 56 η86, 0 πιρ]ῦ πᾶ γμαβύαγθ ἴῃ μἷ8 Οτοαύου, ρᾶβδῦθτθ 

“πὰ τὰ ὑΠ6 Κπον]θασα οὐ {Ππθ Οοαπμοιά, ραϑύπσο ψιποαὺ πὶ {]}16 

Ή|65}} οὗ ὑπ6 δανιουυ δ" ΤΠ15. τοαϑοη, δὸ ᾿ἀἦβ, τϑιηδῖηβ ονθὰ 12 16 

[41] οὗ ὰτηδιι παύαχο Ὀ6 οχοϊαἀοή, 

Οπ ὑΐι οὔλιϑυ 8:46 [8 ὑγρὰ ἰογυνανα “ {16 δυνιουῦ οὗὨ {10 

ΟΠ ΌΓ ἢ ἡ ἐ1ὰ ὑπο ρῬγθίδοο ἰο {]1ο [βου] οὐ ἀ]ο᾽ (γυὐλὶἑ πιαβοὶ ργοζιὶέ 

γιϊϑὲὶ γεαϊηνδ ργοζιῖαϑοι). "Π]}15 ομ]θούϊοι ῃΘ γθῃχονθ ΟΣ 5ῃονίην ὑπαῦ 

ὕμ0 ψογά5 τοίου Ὅο πιϑῃὶ ἃ8 ἔασι, θα ποὺ ὕο πιϑ πο αἴθ γ. 

ΑΤἸΒΕΒΤ ΤῊΕ ΟΠΕΛΤ, 0 ψὰ5 ἃ ΟΠ] ΟΔ ἢ, ΟΥ̓ Δ ὨΟῸ]6 (ὑὐϑυτηδὴ 

ἔλα ]γ απὰ αὖ Ἰαϑὺ ΒΙ51Π0} οὗ ΤΟ ΙΒΡΟΏ, ἈΡΡΙΌΔΟ οἷ ὑπ6 αποβύϊοι ΟΠ) 

ἃ ΕἸ ογοηῦ 5146, [ἢ οὐ ηρ ἌΡΟᾺ {110 βϑοῦϊοι) οὗ {|ὸ ΘΟ ΘΠΟΟΒ 

ἴῃ. ψ]ΘῺ Ῥούον Το υαγ ἦ δ᾽ιοννα “ὑδαῦ οὐ οοαἹὰ μανο ἤ"θθα τηδ 

«οὐὔβογνιδο ὑπ δ ἀϊά,᾽ ἀηα ὑἸιολι Ῥοϊῦβ. οὐ “ΨΏΥ ΓΘ οἰοβθ ο ἔγθθ 

ΟΠ ἴῃ ὑπαῦ ραν] α]αν Ὑγαγ,᾽ ἢ ΘΟ. 68 ὕο Βρθὰὶκ οὗ {Π16 σου 8 : “ἮΝ Βαὺῦ 

ἐ 80 ΤΩΤΙΟἾΝ ΤΌ 805. Οἵπ" τα η45. ἀπ ἤ668. ὑπομι ΠΌπι ἀραραΐν οὗὨ ππαπιοῦ- 

οἐΠΠὺν ἃ5. ὑπαὺ οὐ οβύθθιιθα τ8 5ὸ 1] ΠΥ {Ππὺ (π6 ὅοη οὗ αοὰ 

ἐγριμδηἶηρ ἴῃ ΗΠ Β0} } ψῃαὺ ΗΘ ψ8, ἈΠΟ ΔΗ ΘΔ Ό]γ φορά, ἃηὰ 1τῸ- 

ἐρρῖνς ἔσο τι ὑπαῦ ψ]ι0}. ἢ 6. ναβ ποῦ, ἀοϊσηιθὰ ὕο ϑηύθι ᾿ῦο 

ΕΘΠΟ ΒΡ 1 τι8 ἀηὰ Ὀο ΟἿΤ 1115 ὈΥ αἀγιηρ. Οἡ {Π1Ὶ8 νἹδν, 

ἢ 588, 0 Δρρθδγβ ὑπαῦ 1 τηδῃ Πμα ποὺ βἰηποα [6104] ψου]ὰ μοῦ Βᾶνθ 

ΟΠ Π]ΠΘηροα 5. 50 ΡοΟνΜΟΥ ΠΥ ἕο Ἠ!ΐ8 ἰονθ ἃ5. {6 ἀοοβ πο, ΤΠ18, ἢ 

οοηὐλητιθ8, 15 0 ]164 ἰὼ ὑπ 6 ον 5 οὗὁ {Π6 ΒΘαΊΊΘΠΟΘ : 

Ο εἰἴραᾳ πἰηιΐιην ὕσαΐα 

Αι γοἀοπιρία δδὲὶ ἩαίΜ) : 

οι φμὶ σγοαῦυΐέ Ομ εὐα 

Ναϑοίξι)" ὁ Ζοηιίπα 4. 

1 ΠῊ6 ραββδρθ 15 τϑίεττοα ἰο γι. ΑἸοῆθυ, ἃ τηοηῖς οὗ ΟἸαϊίσυδασ. ΤῈΘ 
ΒΊΟΥ ὅοπ. 5, δὰ 16 185. ῬΥΟΌΔΟΌΪ ἃ ἴζβα Ῥδββᾶβο ἴῃ 6 Οἷν. Χι 27 18 ααἰΐα αἰΐ- 
δἀαρίανϊοι οὗἩ ρατὺ οὗ 1}. [εγϑηΐ ἴῃ ἰοῃθ. 

3. 6 αἤ. οἱ 8ρῖγ. ὃ ο (αποίθα ἔγ66]}). 8. Βοηύ. 11]. Ὀιδέ. χχ, Αὐῦ. 4. 
ὙΠῸ ὑγθαῦϊβο ᾿ῶβ ῬΥΟΡΔΌΪΥ τσὶ οι ὉΥ 4 ὍΔΏ18Ι, Τ᾽ λεδαιδ Ηψηινποῖ, ἰὶ, 3. 



ΤῊ ΘΟΟΒΡΕΙ, ΟΝ ΟΒΕΛΤΊΙΟΝ. 

ΜΠ ]Οἢ 88. τ 10}} ἃ5 βὰν ὑπαῦὺ Ὀθοδῖβα ὑπ6 σοῦ τὰ ᾿πσυννοὰ αοὰ νψαβ 

τηδἂθ τηδῃ. ΑἈπα δινίϊον, πὸ δα άβ, ἴῃ βοῦλθ ΟἸλιγΌΠο5 ἃ ἤγιμι 15 τιδοᾶ 

δὺ 16 ὈΪοββιησ οἵ {Ππ|ὸ Ἰαδύου Οσδμα]9 ψ]1ο. σομύαϊ 5. ὑ1|0. }] 1186, 

Ο 7εἴϊω σωΐρα χα ἐπηδνην αο ἐαζθλην τιογιέ ἤαϑογα γοαϊθημρίογομι", 1 

ΒΟ ὑῃ 6 Τησαγηδύϊοιι 15 ἀἸΒΌ ΠΟΌΪΥ τδθ ὕο ἀορομα προ ὑπὸ ΒᾺ]], 

ΤῊ β8π|6 Θομοϊ 810, ᾿ὸ ΘΟ ΟΙ] ΘΒ, 15 ἀγα ΠΌτα Ποῖ. 1}, 98 

(οἷϊ ἐδλγιγ8 υὐογἧς ἰογοίδον 701" σοοα). ἘῸΣ ὑπ6 οὐ]. σοοά 10} 5᾽η. ὁδῃ 

09 5514 ἴο Βανθ Ψ͵ΟΌΡ]υὐ 15. ἢ 86 ΓοΑ Δ ὕ]ο ἢ, Ἀν 101} τητιδὲ ὑΠου ΌΤῸ 

Ὀ6 Βιρροβθᾶ ἕο ἤᾶνθ ἀθροηάθα προὰ 106. Απά ἔπγύπον, 18 ὉΠ 0.0 πδά 

ὈΘΟὴ ΠΟ 51ηὴ Μὸ Βῃοι ϊα ποῦ ἤᾶνο πθϑάοα ᾧ ὑθβομον, οὐ ΠΠΠΡογαύου, οὐ 

ΤΘΑΘΘΙΏΟΥ, 

ΤΊ656. ἅγθ ὕμὸ ἃὐσαμηθηὔα 10 ΑἸ οΥῦ οἴνοβ 1 παργρονὺ οὗὨ {10 

ΘΟΠ ΠΟ. ΟΡΪΠΙΟῺ ὑ]μενῦ 0Π6 Τησαγηδύϊοι, τνὰβ ΙΠοροπάθηῦ οα πὸ ΤᾺ]]. 

Οἱ ἐμὸ οὔδιον 5'4ο μὸ ΔΠΟσθα π6 ΤΠ οσίηρ ἀὐριπμοιμίβ : 

1, (Αὐοοᾷ 15 ἀϊμῇαβινο (566 ἀθονο, Ρ. 289) 

2. ΤΠοῦθ ἃ1Ὸ [0 π| ΘΟΠΟΟΙνΆθ]6 τηοίο5 οὗ νύ, ἀπ 1 ΔΏΥ ὁπ οἵ 

{]οτη, ἃ85. ὑπὸ ὈΠῸΝ ΠΡΟ. ἃ σ]νοῖη, Δα θθθὴ ψαρύϊησ, ὑΠ6. Οὐ οὗ 

Ρτοάαούοη οι] ὰ ποὺ αν Ῥθοη ρονθοῦ. 

9. ΤΊ Τποδυπαύϊοη. ὑνὰΒ. ΟΡ βθοι ἔγομι οὐουγ, πὰ 50 τησδῦ 

ἔνθ ἐδ ίκοι ρΙδοὺ ΠΑ Θ1' ΔΠΥ͂ ΟἸΤΟΙ ΠΒ Δ ΏΟΘΟΒ, 

4. Μῶι ψγ88. ογοαῦθα ὀαρα}}]ο οὗ όμπιρ παιύοα ἐο οὐ, ἀπὰ ὑΠι1κ 

ΘΆΡΑΌΙΥ πναϑῦ μανοὸ ῬΘθη Βα 615Η6α, 

ὅ. ὅὰ ἴῃ ροϊηὺ οὗἉ κοῦ ἀἸἃ ποῦ πιᾶϊζο Ἰηδἢ π]ο]Ὁ Πὐδαά ἕο "ὸ 

απὶύρα ὑο (ἀοί, υιῦὺ 1655 Εὐύαα, 

6. Τῆο γρογξοοθίοη οὐἩ ὑπ πΠΊνΟΥΒΘ ΘΟ Β᾽ϑὺβ 10 ἃ ΟἸΥΘΘΪ ΠΌΤ, 

Τὸ ψὰβ Πἰϊπρ ὑμδγϑίοιο ὑπαῦ 6116 ὕνγο θχύσοιηοϑ οὗ βοὴν, σά ἃηα τη8ῃ, 

5801 6 ἀη106α. 

7. ὙΠ6 ργϑαύοϑῦ ἰονὸ 15. 5ασα ἴῃ ππΐοῃ, ὅδίμοο ἀοα {Πϑγθἔογο 

85 ὅπ6 σγραῦοβῦ ἴΙονὸ ΤῸ ᾶπ, ΗΒ ἀπίοῃ Ὑ10Π τὴ οαπ ποὺ πᾶν Ὀθ0ιὶ 

σου ρσθῃηΐ, 

ΟὟ 8 τηπβὲ 8|1ονν,᾽ ἢ6 5805 ἴῃ ΒιΠη]ηρ ἀρ, “ὑπὰὺ 0}|6 Βοϊαὐϊοη οἵ 

“ἢ 18. απεβύϊοῃ 8 ἀποουύαΐῃ, θαῦ ἃ5. ἘΣ 885. 1 οδῃ [ΌΓΠῚ δῃ ΟΡ Π]ΟῈ 

1 Ῥαδηϊοὶ, 1. 4. 202, δηᾷ ποίθβ. ΤῺΘ αβί᾽ 18 οχηϊ θα μοηΘΓΆ]Ὺ ἴῃ ΟΘΥΤΩΔῺ 
οἴδαβο, ἰοσϑύμοῦ αἰνὰ [ἢ6 ποτᾶβ πολ δᾶ Εσθμοι 58, 116 10 18 ἰοαπὰ 1 
Ῥιτοοθᾶθ “Ὁ οογίθ πθοθββαυϊαγῃ Λα ρΡ60-ὀ ΤΤΙ{6] 18 μ55. 00 Ρ. 280, Ὠ. 1. 
οδύμπτῃ, ααοὰ ΟἸΥϑῦ: πιοχίθ α6] 6 11 
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286 ΟὙΒΕ ΘΟΒΡΕΙ͂, ΟΝ ΟΒΕΑΤΙΟΝ. 

ΕἸ Ῥθ]ῖθγθ ὑμαὺ ὑπο Ξβοπ οἱ αοα πψου]ᾷ Ἰιανθ Ῥθθπμ ᾿πδᾶθ πῆδῃ ούθῃ ἰδ 

ἐβη δα πονϑν θοθη, ΒὉ1Π1 Τ 584} ποιμίπρ ροβί νον οα. {μιῖ8. Ῥοϊηῦ, 

ἐαῦ 1 Ῥό] ον 0815 τ Πῖοἢ 1 παν βαιὰ ὑο δοοοτὰ θούθον 10} ὑΠ|6 ΡἱοὶῪ 

ἐοὗ ἔαῖυἢ [ὑμδῃ 86 ΘΟΛύΤΑΥΥ ορὶη]οη}]" Ηδ ὑβθῃ οχϑιλΐπο8 'π ἀοὐδὶ} 

ὕ{|6 ΔΏΒΥΤΘΙΒ Ὑ]110}. οδ ἢ. ὉΘ τηϑιὰθ ὑο ὑ86 δυραμηθηΐβ οα θοῦ 51498, διὰ 

ΤΙ ΟΥ σϑιπδυκίην ὑμαῦ ὑΠ6 Ἰαπρυαρο οὗ ὑΠ6 ἩΎΤ.1 18. “ὙΕΙΥ ἱποχϑοὶ᾽ 

(ζοουιίτοπιθ8 ναΐδ ἐπιργορτία), ἴθ ὑπ6 δμὰ το γηϑ πϊ5 ἡπαρτηθηῦ, 

ΤΉΟΜΑΒ ΤῊ ρτοαῦ μιρ}} οὗ ΑἸθονῦ, Τπόομαβ, Οουντ οΡ Αουϊνυμ ()οοίοτ' 

πον λον αηρεϊλοιι8), σὰο ἀθοϊηοα (ἢ. ΑΥὐΟΒὈἰβπορτῖς οἵ ΝΆΡ]65, ἰτηβοὶῦ 

1274. αἷδὸ οὗ ποῦ]6 Ὀἱγύῃ, ὑχθαΐβ 116 ααοϑύϊοηῃ. τ ν}} ΒΙΠΡΌΪΆΥ ΤΌΝΘΙΈΠΟΘ 

Ὁ Πα τηοάἀογαῦϊοθ, [Ιπ 8 ΘΑΙῪ ΟΘΟΙΩΙΠΘΗΔΙῪ 05 ᾧΠ6 δηύθμοοβ 

(ο. 1355) πὸ Ῥγόροβθβ ἔοαν.: αποβύϊομιβ οὐ. ὅθ ἱποαγπαϊοι (ϑομῦ, 

11, Ὀιδὺ, 1, ιυοθῦ, 1): (1) ΥΘΌμον. 10. γὰβ ΡΟΒΒΊθ] 6 ἤον αοαά ἴο 06 

Ἰησαγηνίθ : (2) ΔΝ ΒούΠοΣ 1Ὁ νὰ Βα 10}}10 (οοη γι); (3) ὙὟΥ Βούπον 

0πΠ6 Ἰποργῃηδίΐου τὑνουϊὰ ἤὰνθ ἕδίκο Ρ]λοθ ἰδ τὰ δὰ ποὺ βἰηποᾶ : 

(4) Οἱ {Π|ὸ {πι6 οὔ 1ὸ Τποαγπαύϊοθ. [ἢ ἀἰβοιβδίμ 16 ὑμϊνὰ οὗ ὕμο56 

ῬοΪηΐδ [10 βύαϊθα αὖ Ἰθησύδ ὑπὸ τηδῖ ἀγσατηοιία οὴὐ ὈΟΐ] βίάο8, ἀπά 

ὑμοπ ὁοποίἊθ5. ὑμαῦ “ἨΘ. δίοπθ οὔ πον {6 ὑγ} οὐ {815 4τθ8- 

“ἄοη ΠΟ γὰρ ΒΟ μά Οἰογοά Ὀθοᾶσβο {0 Ψ1Π]ρα...Βηοα {ἢ 6 

“γα θιηρύϊοῃ οὗἨ πηδὴ ἔγομι ὑΐὸ ΒΙΆΝΟΥΥ οὗἁὨ 510 15. Ἀββιρῃοα ἴῃ ἮἨΟΪΥ 

ὁ ΒΟΣΙΡΟΌΤΟ ἃ8 ὑΠ16 ποΪθ οα 50 οὗ {π| ᾿ποατηδέϊοι ΙΏΔΏΥ δᾶγ ψι ἢ ροοά 

ἐγθάβοη (ρτοδαδιζιέα8) ὑμπαὺ 1ἢ δ μα ποὺ βἰπιιοα, {116 ὅοι οὗ αοὰ 

“οι ποῦ ᾿αγο θοοη τηδῃ.. ΟὐΠΟΥΒ. ΠΟΥΘΝΟΣ βὰν ὑμαῦ βίποςρ ὈΥ {6 

“Τηοαγηδύϊοι, οὗἩ ὑ1ὸ ὅοη οὗ αοα ὑμόγὸ νγὰβ ΔΟσΟΙ ΡΠ 506 ποὺ ΟὨ]Υ 86 

“Ἰονῦϊοι ἔγοπὶ 51, Ὀαὺ 4150 ὕ.6 Θχαϊαύϊοῃ οὗ πὰ ἡδύαγθ, 8πα 

ΕἼ Π0 σομῃδαταιηδίϊοη οὗ μ6 ψ]ο]0 ἀπίνουθθ, ἴῸ} ὑὕπι686. ΓΟΆΒΟῺ5 ουθῃ ᾿ξ 

“510 Ἰιδκὶ ποὺ ὀχ βιθα ὑπ6 Τπολγηδύοη ψουἹὰ ἤδνθ ὑαίκοη 0]8Δ06δ. Ἀπὰ 

ΟΠ 8180 ὁ ὯΘ τηλ]ηὐδ] 6 ἃ τ 10} σοορα τΟΑΒΟᾺ. 

ΑΒ ὕτηθ ψοηῦ οὐ ΤΠ Οτηδ5 ΔΡΡΟΩΥΒ ἴο πᾶνο Ὑ]6] 66 ΤἸΏΟΥΘ Δη ἃ ὨΊΟΤῸ 

ἴο ψ]ιαῦ πὸ Ποϊά ὕο 0»ὲ [88 Τοδοβὶηρ οὗ ϑουιρύαγο οἱ ἃ ρυθαῦ τηγϑύουγ᾽; 

1 Τη ἈΝΪ5 ΘΟΤΩΤΠΘΉΓΑΥΥ ΟἹ τ ΤΊ.. 1, τ 
(1,6εἰ. ἵν.) Ὧ6 ΒΆΥΒ: ϑβα 81 Ὠ.]]ὰ8 []18- 
δϑὲ ρϑοοαΐοῦ πα α1α ᾿ποαχηδὺαΒ. ΟΠ 
Γαϊββοῦ ) γιἀΔοξαχ ααοα ποὰ ; αἱ νοηῦ 
ῬΟοοαίΟΥΟΒ ΒΔΙνῸΒ ἴἌΘΟΣΟ, ΝΌΟΩ ΘΥρῸ 
ἔιϊβδοῦ Ὡρορϑβϑασῖα ἰποδγηδίῖο. [Ιθσι 

Ο]οββα: 10116 τοσθασα, οὐ ταθαϊοὶηδ 
ΠΟΠ ΟΡᾺΒ οσΐ. 

Βεβροημᾶθο. Ὀιοθηάθπι οϑὲ αποα ὁχ 
ὙΘΥΌῚΒ ΒδηΘΙΟΥΆΤΩ Β6 018 (Ὁ) ΠοΟ Ῥαίθί. 
Ξοᾶὰ λιο φαξβύϊο ΠΟῚ δϑὺ ΤΒρΡΉ 6 8110- 
ἰογιθα δ: ααἰὰ Ὠρὰβ οταϊπαν ἤθηᾶδ 



ΤΗΕ ΟΟΗ͂ΡΕΙ, ΟΕ ΟΒΕΑΤΊΟΝ. 

8δη4 1ῃ 815 Ἰαύοδὺ σγουῖς (10 ϑιηιηνα, ο. 1210) κθ ΒρθλΚα ὙΠ ὑο] θυ Ὁ]6 

αἰβυϊπούμοϑϑ οι ἢ: τηδίη ἰδθιθ, γοῦ 50 88 ὕο γϑοορηἶθο {86 να] 1} οὗ 

ΒοΙῺ6 (αὖ Ἰοαδὺ) οὗἨὁ ὑπὸ στουμάβ οὰ Ὑ]οα ὑπ οομύνατΥ ορίμΐοιι μαᾶ 

θδθη τη ἰαϊηϑα,. 

ΤῊ γθὺ Ουδβίϊοα ἴῃ ὑπ6 Τῆϊτὰ Ῥαγὺ οἵ Ηἷ5. ϑιωηηία 'ἰβθ ΟΠ 

ΤῊο ἢχϑὺ {1τοο 

Αὐθῖοῖθθ, ἀμ άοὺ συ ]ο 1Ὁ 15. ἀἰβουββοά, 464] πιθῃ {π6 [Ὁ] ον ἱπρ ὑορίοβ : 

(1) ὙΥΒϑῦμ ον τὸ γὰβ Αὐθπρο (οοηυθη θη) ὑμαὺ Θοα 5ῃου]ὰ 1.6 ἱποαγπαῖο ; 

(2) ὙΥΜΘέμον 10 γγᾶβ πΘΟΘΒΒΑΥῪ ΤΣ {86 τοραγαύίοη οὗἩ ἐπ Βππδη τλοδ 

ὑπαὺ ὑπ6 Υἥοτα οὗ αοα βου ὰ Ὀ6 ᾿ποαγπαῖΐο ; (5) ὙΥ̓ μοί μου 1 πιᾶπ μα 

ποὺ Βηποα, ΘΟοα νοι] ᾿ᾶνο ὈθΘη πολυ ηαΐο, 

ὐμ6 ΕἸθηοθα (σογυυθγυϊθγυδα) οὗὐἨἠ {0 Ἰποαγῃδύϊοη,᾽ 

ΗΝ σοποϊ βίο οα ὑΠ6 ἢγϑῦ ροϊηῦ 15 {Παὺ “5ἴποο ὑῃ0 παύαγα οὐ αοά 

615 ὑμ0 Οββθῃ66 οὗ ρβοοάπο655, ἀπ 1 ρϑυύαῖπϑ ὕο {{ιὸ οἰνανοῦοῦ (Γ᾽ αὐΐοη θ᾽} 

οὗ σοοα ὑμωῦ 10 σομ  Π]οαῦθ5 1086] ἐο οΟΥ6ΙΒ ; Ὁ 15. οἷον" ὑπᾶὺ 1ὐ 

ΟΡϑοδηιο αοἀ πῃ {10 ᾿!ρ]οδῦ ἀθρτοο ὕο δοιηχηπηϊοαίο Ἡ Πη801} ὑο ΠΝ 

( ογο ΓΘ 5, ὙὙΏΙΟ.. γὰ5 ἢ] 6110 1ῃ ἢ ψοῦϊς οὗ ἐμὸ [πολγηδϑϊοι. 

ἼΠ}6 ἴογτοθ οὗἉ {115 ἀὐραπιθηῦ (ἃ5 ψγὸ δγὸ 566}. θΟοτο) ἰν ΟΥΔΟΜΟΪΥ 

ΠΟΠΥ ᾿πἀοροπασῃῦ οὗ {πὸ σοηΒοα ΘΠ οο5 οὗ ὑμ6 ΕᾺ]]1. 80 Ὧν {ΠΟΥ ΓΘ 

1ῦ ταϊριῦ βθθπὶ ὑμὰῦ ΤΠΟΠΙᾺΒ. νγὰ8 ᾿πο πο ὅο ΒοΙἃ ὑμαῦ {118 αἸνὶπθ 

Πύπθεϑ σου ἃ μᾶγοὸ θ6Θῃ σϑ 566 ἴῃ ὕμὸ Τπολυμδύϊοη ἀραγὺ [γῸΠὶ 511. 

Βαὺ ὑδπ6 ἀἰϊδουβδίοη οὗ ὑπὸ βοοομα Αὐὐϊο]6 ὈΥΙΉΡῈ ᾿ηῦο Ῥγου πο. ἐ]1Ὸ 

δἀδρύαϊίοῃ οὗ ὑπὸ Τποδγηδύϊοι ὕο ὑμ8 πυαμὺβ οὗ []10ὴ τὰη, Διὶ ὑἢὰ8 

ΜΉ Θη [6 το 68 ὑμ6 ὑπ|γὰ Αὐίιο]ο μὸ ἀ0ο01465 ὑμαὺ ὁ ΑἸ μοι αοά 

σὺ ἤν Ῥθοη ᾿πολχπαΐο 1Ε 51 Πδα ποῦ οΧχΊδίοα, γοὺ 10 15. 5814 Τη0}Ὸ 

“Βὐηρ]ν ὑμπαὺ 1ἢ τηᾶὴ δα ποὺ βίπποά ἀοά μοι ποῦ ᾶνο "θοι 

οαββοῦ, ΟΠ σιδύαβ δθο ρϑοσαθαχη ἔαϊββοὶ Βροσμ ἀπ η) αυοα τὸβ Ποηᾶὼ ὁὀσαηῦ, ΕΠ , 
οαραῦ ΘΟΟΙ δῖ. ΒΟΘΆ πὶ αἰνίδ Π8- Ὠθβοΐτηι5 ατλα οχαϊηδαδοῦ 81 ΟῚ ῥτῶ- 

Βο  βθϑύ ραεοοαύατη. ΝΊΒΙ]Οτΐητι5 ἑα 0 Ὲ 
δαοίογιἑαίοβ υἱἀθη ΘΧΡΥΘΒΒ6. ΒΟΠΔΙΘ 
απο Ποη {ιϊπδοὺ ᾿ΠΟΑΥ δ. 81 ΠΟῚ 
Ῥοοοδβϑοὺ βοὴ ἴῃ ααδπὶ Ραγίο ΠῚ ὁρῸ 
ΤΩΔΡῚΗ ἀ6011Π0. 

ΟΟΙΏΡ. Οιιαδὶ. ἀ6 γΎγ. ΧΧΙΧ, 3, 4. 
(1 τ δάσαϊς {μα ΟἸυῖϑὲ σνουἹᾶ πού 
Ὦδγθ Ῥοθῃ Ἱποαυπδίθ [ἢ τηδὴ ἢδα ποῦ 
βἰηποᾶ, Ηθ που]ᾶ μᾶνο θθθῃ Ηδδᾶ οὗ 
[86 ΟΒυχοῖ ἴῃ Ηἰ8 Ὀινίηθ Ναίαυγ οη]γ.) 
ΤῺ6 Ῥαββαῦθ 18 ομβδγδοίθσι βίο: 81}- 
Ῥοβὶίαᾳ 1115 ορίπίομθ αποὰ ΟἸὨγβίαΒ Ποη 
δαϊδθοὺ ἱμοδτηδίαβ 51 ὨΟΤΔΟ ὨΟῺ ὈΘ0- 

ἐσαπὶ 5010Π} ; 564 Ῥοβῦ ῬΘΟΟΔΡ ΤΩ. ΟΡΟΥΙ- 
ἰοὺ υρᾷ 510 ΘΟ] 681 οδραὺ οὐδ η) 
Βθουαηαπι Βατηδηδιη. ΝΣ ΡῸΓ μθ0- 
οὐ ἡδύσγα διϊηδηα γαϊπογαΐα οί 
οὐ δα 56}510 111 ἀοιποῦβα, εὖ δα 1Ών15]- 
ΠΟ οὶ σαδθογηδύϊοποαι ΠΟ 8} 
Βα Πιοϊοίοσ ἰάοποα. ὕπαο οροναι 
τῃθαϊοίμασα γα] ηθτὶ Δα ΒΟΥ ΡῈ. ἨαΠηᾶ- 
ηἰξαίοια ΟἸἾσῖβίλ ΡῈ ἀαὰτὰ ΟἸγΙδθιΒ 
Βα Ἰβίοοὶ, οὐ ορογίαϊς ἀπο Υἱβ᾽ ὉΠΟ1 
ῃδίαχδιμη ΑΒΒαμπιθγοῦ Ὁ ΡῬΟΙ Υἱδβ1 0 ]Π]ΠΘ Τὴ 
συδθοχπαίίοπθπι δ ἰπν1810}1 Βοτηο 
Του Ο ΘΓ, 
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“δὃ 

ΒΟΝΑΥΕΝ- 
ὙΌΒΑ, 1221 

ΤῊΕ ΟΘΟΗ͂ΡΕΙ, ΟΕ ΟΒΕΑΤΙΟΝ. 

“Ἰποδγηθῦθ, Βῖη00 ἴῃ ΗΟΪΥ βδουιρύστο ὑΠ6. στοιπα (γαΐ0) οὗὁ μ6 Τποδυ- 

“πδίϊοη 18 ΘΥΘΙῪ ΨΏΘΥΘ βϑὺ οὐ 88 ΒΡΥΙΠΡΊηρ' ἔτοτα {110 81η οὗ ὑΠ8 ἄγβὺ 

“ηδη (θα; ρθοοαίο.. αϑδὶφγιούιμν).᾽ 

ΤῊΒ ΟΡΙ ΟῚ. ὯΘ ΠΟ]48 ὕο 6 ΤΏ ΓῸ ῬΥΟὈΔΌ]6 Ὀθοβθ ΨὯὸ οδἢ ΠΟΥ 

ὑμαὺ ψὨῖο ἀθροηαθ οὐ ὑμ6 Μ1]} οὗ αοα ἔγοτη βουιρύυγθ ΟὨΪΥ ; δηά 

ΘοΥρύαγΘ Ὀγοβοηΐβ ὑπ Γποδυθδύϊο ἃ8 ὑῃ6 ῬΙΝΔὴΘ ὙΘΙΏΘΑΥ [ῸΣ 51}. 

δ΄η, ἢ6 ρΟ65 ΟἹ ὕο Β8Υ͂, ΤΏΔΥ ἢᾶγο Ὀδ6θὴ 6 ΟΟΟΔΘΙΟῚ ΤῸΓ ὑ6 φγθαῦου 

οἰοναύίοῃ οὗἨ {116 ἢ απμδῃ Τᾶ6Ο ; [Ὁ ΟΟα Ῥϑυτωϊίβ Θν1] ὑο Πδρρθμ ὑμπαῦ 

ΗΘ τη}γ Ὀγίηρ᾽ ἃ ρτοδίοῦ βοοά ουὖ οὗ 1. Απά ὑπ πα αὐποίο8 ψιοῦῦ 

αἰβαρργοθαύϊοι ὑδ6 βοαιθῃσαθ, ΜἈ]οἢ [18 τηαϑύου ΑἸΌοσὺ λα οὐἰ ιοἰβθα, 

“0 Μιὰ; ουΐρα. 

ΑἸΟΨΑΝΝῚ ὉῚ ΕἾΡΕΝΖΑ, ΨῈΟ 15 ζποόνῃ ὈΥ ὑπο ἤδη οὗ ΒΟΝΑΨΕΧ- 

τῦβα ἔγοιῃ (Π0 ϑχοϊαιηδύϊοῃ οὗ ΕἸ οἶδ ΟΥ̓ Α55151 οἡ ὑ}}6 ΟσοΆΒΙΟη, οὗ 

Ἠΐβ γοβύοναθοη ὅο ἢ6}}} ψ ἤθη ἃ 6114, σοι δἰ η6 4 ὑπ 6 βΒομοοϊηδη ἃπᾷά 

ὕδο ταγϑῦϊο 1. ἃ ΟΠ ΛΔ ΟΌΟΥ οὐἁἨ ΒΙΏ σα. Ὀθααῦγ. ΗΠΒ τηϑδύου, ΑἸΟΧΔΉΔΟΥ 

οὗ Ἠλ]οΒ, 15. βυ1ἃ ὕο πᾶνθ γοιηδυκοϑα ὑπωὺ Αἄδπὶ ἀΙὰ ποὺ 81 ἴῃ Βομπᾶ- 

“νοηύσγα. νθῃ Γαῦμπον σανθ πη ΒρΘοῖ] ρυϑῖδο; ἃπα ὑΠπ6 ῬΟΡΌΪΆΓ 

ἡπαρστηοηῦ νγὰ8 ΘΧΡΥΘΒΒΟΪ ἴῃ ἢἷ8. {1016 “ἀοοίον βογαρἠίοιι8.. Βοπάνθη- 

ζυγὰ δηἰογθα {6 ογάθυ οἵ ὑμο ΕὙδποιβοδηβ (1218), δα ἢο ὈΘΟΆΠῚΘ 

ἀοούον οχ ὑϊ8 5816 ἀλὺ δηα ἀ164 1ῃ ὑΠ}6 ΒΆΤηΘ ὙΘΆΡ ἃ5. Πἷβ ΠΟΥΛΊ ΟΔῊ 

ἯῸ ἀ681]5. ψι}} {116 Βα) )οοὺ οὗ {6 

δι Ὀβοϊαύο πιοίϊνο οὗὨ ὑῃ6 Του δύο πον {ΠΤ ΥῪ ὐνὰ (ΤΠ ῬΟΒ51}10) ΤηΟ 6 

Τηαοοά τὖ νὰ βιὰ ὑμαὺ {16 

ὑπ τα Βοος οἵ ὑπ δθηύθποθα, ὑ16 Τοούγηο οὐ ὑῃ6 Τηοδυπαύο, τγα8 

ΠΝ ΡοσΌ αν Β014 "ἃ, 

ΘΟΠ ΘΙ ΡΠΟΥΑΤΎ ΤΠοΙηΔ5. Δ ΑΙ ΠΔΒ, 

ῬΟΟΥΘΏΛΙΥ ὑπδη 18. ΤΟΥ͂Θ ἰδ. ΥἸνα], 

Τὴ ὑγοαύίηρ οὗἩἍ ὑπ ψ}0186 δα ]θοὺ ἢ6 ἢτγϑὺ θχϑιηΐηθβ᾽ ὑΠ|6 ατιοϑύϊοῃ οὗ 

ὍΠ0 ῬΟΒΒΙ ΟΠΠ1ὺγ οὗ {80 πηΐοη οὗἁὨ {116 ἀἰνίημθ ἅμα Βυμλϑη δύαγδΒ: ΒΘ 

ὑπ ΘχδΙη 65. ὑῆο ατιοβύϊοη οὗὨἨ ὑΠ0 5108 }0]Θ 658 (οοπιφγιέα8) οἵ {}16 

1 ΟΟΙΏΡΑΥΘ : ΝΟᾺ ᾿δαὰθ ΔΌΒατ6 δ δ8 
ἐωὐαγη Δα γα 8. δῦ 1 ΟΡΟΣΙ 5 6] 8 
ἀοοίγηδιη οὐ οὐ ΠΟ 6 τ 85. ΤΏΟΙΩΔΒ 
Ααυϊηδϑ υἂὖ ροὐοὺ ἃ ΒοΟηΔΥΘΏ ΤΆ, 810] 
οβίθηιὶ ΠὈτοβ οχ 4.) 5 ὑδιὰ Τα] 01}}}}- 
ΘΟ ίαιθ δήθο ᾿πλρηδ ΟΥΑΙ ΙΟΏ15 
Ὁδογίδίθηλ Βϑασιγοῦ, 18. νογῸ ΟἾΥ ΒΟ 
Βοιαὶηὶ σοὶ δἰἢχὶ ᾿τδρσίηθηι ἀθιηοη- 
βίχανιῦ, Θ αὰο ἔομίθ ὈΌΘΥΤΙΠ1Ο 86 806]- 

ῬΘΥΘ ῬΥΟΪΟΒΒᾺΒ. οδῦ αυοαἱα νοὶ ᾿θροχού 
ν61] βοηϊκχοὺ (ααϊηρ, Απραῖοθ, τν. 

130). 
3 πὶ. Πὲβῖ, 1. Ομῶϑὶ. 2. ΤΉΘΙΘ 806 

ΘΟΏΒΙ ἀΘΥΔὮ]8 γεν 08 ἴῃ [ὴ6 ἐθχίβ 
οὗ Βοηπδυθηίατα ΨΏ160} 1 Βᾶγο πτιϑοᾶ, 
Ὀαὺ ΠΥ ἀο ποὺ αἴδοοῦ {16 τὐϑυὼν ΒΟΟΡΘ 
οἱ 158 ΔΥρυτηθηΐίδ. 



ΤΗΕ ΟΟΞΗ͂ΡΕΙ, ΟΕ ΟΒΕΑΛΤΊΙΟΝ, 

ἀπίοη. ὕὕπασν {Π6 Ἰαύίου θα ἢ6 γὑϑίββϑ ἔσαν ροϊηΐθ. “1. ὙΥΒοίμοΣ 

οὖ ψγὰΒ Βυλι6 Ὁ]90 ὑμβαὺ Οαοα βου] Ὀθοομλθ ἱποαυηδίθ 2. ὙΥ̓ μοῦ μον 

“086 σδιι86 οὗ ὑΠ6 ὅοῃ οὗ Ἑαοἄ οοτηΐηρ' Σηὔο 86 ὑγουἹὰ νγαβ ὑπ γϑβίογδ- 

“ἐοη (γϑραγαΐο) οὗ 116 πτηδῃ γ806 ; ψΒούμον, ὑμπαὺ 15, [ἢ πιδη μδᾷ ποῦ 

ἐβπηθα Ομ γῖϑὺ σου δυο θθθὰ Τησαγπαΐθ. 4. ὙΥΒϑίΠου 10 ᾿ὰἙ 

ὁ Βαϊ 8 016 ὑπαὺ οὗ ὑμ6 ἔπτθο Ῥϑυβοὴβ ὑμ6 βοῃ βμῃου]ὰ θὸ ποαγμπαῖο. 

.4. Βούμονυ {π6 ὅοηῃ οὗἩ ἀοάἄ νγὰβ Τηοαγμαΐο ἂὖ ἃ βαϊία Ὁ]6 ἐϊπηθ." 

ἨΘ ΔΡΡΥΌΔΟΙΘΒ5 ὑ}:6 Ββοομα Ῥοϊιλῦ ἃ8 ΤΠΟΙηΔ5 4180 ἀ14, ἔγομι 086 5146 

οὗ βουρύαγο, ἃμα ρίνοθ ὕῃ6. ἡθραύνο ἀγραμπιθιία ἢνδῦ, ΤῊ ρΘΠΘΙᾺ] 

Ἰδησυᾶρθο οὗἩ ὑῃ6 Β10]6 διὰ {16 ουγγοηῦ ρ]οβθθθ, 50 6 βέαῦθθ ὕπ6 δυρῖιι- 

τηθηῦ, τορυθβοηῦ {Π|6 οοιμῖηρσ οὗ ΟἸμΥβῦ ἃ5. βϑῖηρ ἴον {16 τοἀοιαρίϊοι οὗ 

τη8η. (Ὁ). ἱν. 4; Ἡθῦν, 11. τ4; 5. ᾿χῖχ, (1χυ]}11.) 2). 

Ῥαυύμον, ΟἸυ ἰθὺ ἀββυτηθᾶ ἢυτηδη παύαγθ αἰΐμον ἴοσ 105. αἰ σΆΙΥ ΟΥ 

108 ΠΘΟΘΒϑιύγ. Βαΐῦ 10 οΘομ]ὰ ποῦ ἢᾶγθ Ὀ6θη ἴον {118 ἔουπηθν βϑοῖηρ ὑπαῦ 

{πὸ πύυγα οὗὈἨ δΔηρ6 18 18. ΔΟΌΪΟ, Δηὰ ΤηΔη᾽Β ΠΟΟΘΟΒΒΙΦΥ͂ ΟΔΠ16 ἔγΟΠῚ 

51η. 

Ἰαγύμου, ὑ16 Τηοδυπαύϊοη 18 ἃ ἡνΟΥΪς οὗ ργᾶοο; Ῥαῦ ὑπ ργυδοο 18 

δτθαῦθυ' 88 {16 οὐ ]θοὺ οὗἉ 10 185 ΤΟΥ͂Θ ἀμ ον, 

Ἡδνίηρ {118 σίνθη ΒΤ ὑπο Υραιηθηῦδ ἴῃ νου οὗ ὑμὸ 

ουγγοηῦ ορίμοι, Βοπαγνθηύαγα βύαῦθϑ 16. θα βοὴν ο ὕἢ 6 ΟὨΡΟΒϑΙὺΘ 

5146 δὖ ργθαΐονυ Ἰθῃσίῃ. 

ι. Ης βυϑῦ ρῖνοϑ {Π|ὸ ἀτραποῦ ἔῸπὶ ὑπ Ῥβοιάο- Λυραβύλμο 

ΨΠ10ἢ τὰ πτροὰ Ὀγ ΑἸδχδμάθν οἵ Ἠ}]698. “Μδῃ σοχυϊγοά ἰο 68 

ὁ γηϑκῖδ ΨΈΟΙ]Υ Ὀ]οββοα (ὠοδοδαΐ ἰούιι8 δοαϊ{ςαγὶ), πιὰ ὑμαῦ ἃ5 {Ὸ}}γ 1 

416 δά ποὺ ζΔ]]ΟΠ 85 ἴδον 16 δὰ (]]6η.᾽ 

2... “ΤΠ1}|ιθΘ ππΐοῃ ΜΙ ἃ 1 νιηθ ῬΟΥΒΟῚ 15 ποὺ ρίνθα ὅο ῃ6 πδαῦαϊο 

“οὗ δῃρθ}8 (ΗΠ ϑῦγ. 11. 16). 17 ὑμογϑίογο.. πούμηηρ μὰ8. Ὀθθη ρίνθῃ ὕο 

“αμηϑ παύιθ πη νϑῖη, βιο ἢ ἃ αἰ σι υ σοῦ ὰ ποὺ πᾶν σϑιμδιηθά 

ἐ ]Π]1οα (υαοιμα), Ὀαὺ 10 ψου]α 5.0} πᾶν Ὀθθα πὶ θα 1} {110 

“ινιηθ πδύαγο. 

4. “1 Ὀϑοδιηθ Οαοα 88 πὰ ὑο πιδηϊοδὺ ΗΠ5 ἱμῆη 0 δηα Ρ6γ- 

ἐξβοίΐομ. πᾷ Ὀουπεϊδα] Ἰονο (ἰὐδογαζιέα8) ᾿ξ ταὰπ μα βύοοὰ 88 1 Ἀθ 

“ιδᾷ 8]16η....᾿ 

4. “Τ01Β 8 ψουῖΐς οὗ 8 ρστοαὺ αἰ πο ΠΥ ἀπ πο ΠΠδγ ἕο ἸΔΥ οἰδίτη 

ἐἴο ἀπᾶ ραΐῃ (υὐίσαγο θὲ αοιιόγθγ 6) δῃ Ἰμβηϊῦο ροοά, ἃ8. ὕο τηϑῖθ 
τιν ΤᾺ 
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200 ΤῊΒ ΟΟΞΡΈΕΠ, ΟΕ ΟΒΕΑΛΤΊΟΝ, 

ὁ βο δίλοίΐοη. ὉΥ δὰ οἴδβμοθ αραϊπϑὺ δὴ ἱπῆηϊΐο ροοα. Τῇ ὑμογοίοτο 

ἐτηϑὴ οὐ] ποὺ ὈΥ Ὠἰμ5611 τηλκο βα βίδοιίοι. ἔογ μθ οἴδθηοθ οοπι- 

Ἅτηϊ ἰοα ἀραϊηϑῦ αοα, ποῖύμον ὁου]ὰ μ6 ὉΥ͂ ΕἸΤηΊ5617 Θᾶσπι 6 ῬΟββθββίοη 

ἐοΓ αοἀ (πιογογὰ δαδογο 7)θιιη). ΤὨΘΙΘἴουθ 88 1ὺ σχὰ8. ΒΘΑΒΟΠΔΌΪΘ 

“ (ορρογϑιυνιθη) ὑμπαῦ ὑπ ὅοῃ οὗ αἀοἄ βμοι!α Ὀ6 ἱποασῳδῦθ οὶ ὑμ6 8}] οὗ 

ἐχηϑῇ, ἰο τηᾶῖκ βδυϑίδουοη [Ὁ τηϑη, 50. 10 ΒΘΘΙῚΒ ΒΟΔΒΟΠΔ 016. ὑῃαῦ ὑπὸ 

ἐβοη οὗ αοα 5πῃου]ὰ ὈῸ ᾿πολγπαύθ, 1 Ἰδῃ Πδα γοιηδ θα πη Ἀ]]6 

ς(λοηυΐηιθ βέαγιίθ), ὑμπαῦ ταᾶπ ὑμπεοισ Ἡΐτὰ ταϊρ ιῦ δάση [ὑ}ὸ αἰνὶπθ 

“απϊομ]᾽ 

5. “1 υΠ1ὸ Τποαν πάθοι ὑοο Κ ΡΪδ6ο ὈΥΪΠΊΔΥΠΥ (ργνοὶραζἧογ) ΤῸΥ 

{06 οχρίδύΐοη οὐἁὨ 5᾽η, {1 ὅΠ|ὸ βοὰ] οὐἁἨ ΟἸινίβε" τγὰϑ τηδᾶθ ποῦ οὗ 

ΕΡΕΙΠΊΔΥΥ͂ Ῥάτροβα {ργυὑποϊραϊὰ ἐπ θην οη}6)}ὺ Ὀὰὺ οοπυϊη ρθη (φυαΐζαηι 

“ οὐδαβ, 006}; ᾿ξ ὑπογοΐονθ Ὁ 158. ἸποοηρΥπουβ (ἰ)οογυυθτ)υῖθη.8) ὑμαὺ ἐμ6 

Ἅ ΒΟὈ]οϑὺ οὈ]δοὺ οὗἁ ογχοαύϊοῃ 5Π0ι4 ἤδνα θθοὴ Ὀυοαρ ὐ ̓χύο Ὀοίηρ' οοη- 

“ἀλη ρο!.]γΥ (οσοαϑιογοζι 61" 6586 ἐγιίγο(μιομ4)..), ΜΝ 11116 ἀπ ἀροηῦ ῬΥΠΜΑΡΙΪΥ͂ 

ΡΌΤΡΟΒΘΒ ὕΠπ|0 ΠΟ ]οϑῦ ὙΨΟΥΚΆ, 1ῦ Β6Θ118 ὕο Ὅ6 Ἰῃοοηργαουβ ὕο ΒΔ Ὺ ὑμδὺ 

Ε{16 Τποοιϑύϊοῃ ὑοοῖς ΡΙ 6. ΟΠ]Ὺ ἴον ὑπὸ σοβίογαθοι (γϑραγαιογ θη) 

“οὗ τηδη.’ 

6. “Τὰ ἔϊιο Τηοαγμδίζοη οὗ {}16ὸ ὅοῃ οὗ αοάἀ Ἰυυδῃ παύασο 18 πιοδὺ 

ΟΡ οχαϊθά. Τῇ ὑμογοίοτο οά σψὰϑ Τποαγπαῦο Ὀθόδιβθ ᾿πΠΠΏ8Ὲ 

“πδύαγ 5] 04 ; 1Ὁ ΔΡΡΘΟΥΒ. ὑμαῦ πᾶ ρα 5. δὴ δαάνδηϊαρα ἔγότη 18 

 ]ΟΚΚΘάΏΘΕ5.. ἢ 

". “Ομιϑὺ 15 ὑπ Ηρλ οὗ ὑΐθ ΟΠ αγοΪ ποὺ ΟὨΪΥ ἴῃ ΗΒ ΙΝ] η6 

«Ναύαχο, Ὀαῦ 4150 ἴπ ΗἨ18 Βυπηδὴ Ναύαχο.. Βαῦ 11 τηδιὴ ἢδᾷ ποῦ βπποά 

“{Π|6 ΒοΑΥ οὗ ὑμοὸ ΟἸναγοῖι ψου]ὰ 501} ἤᾶνο οχιβίθα, ἘΠΌΠ6ν ὉΠ Υ οΥο 

{86 οι οὗ οἀ σου ἤανο Ὀθοοιηθ Τποδυπαῦθ οὐ ὑπ 6 ΟΠ οι πγου]Ἱὰ 

ἐμβᾶγο χοιηδιπθά πψιουῦ ἃ Ἠοδά,᾽ 

8. “Ἰὔ δὰ δαά ποὺ [116 ὑπ βδογδηχθηῦ οὗ τηδυυΐασθ του] ἢδνθ 

«οχἰδύρα,,. ΤΠ ἘΠ ΘΌΥΘ τηδῃ ἢδὶ τοιπμδίηθα πη Ά]] 6, οἰ μον ὁ}}6 Βδογὰ- 

“πῃηθηὗ οὗ τλλυγϊᾶρθ ψου]ὰ ἤᾶνα Ῥθθη ἃ ἔμ 186 βῖρῃῃ (Ερ, ν. 32) οὐ ὑ1Π6 

βου οὗ Οοἄ ψου]Ἱὰ πᾶν θοθη ᾿ποδυπαῦο, Ῥαῦ ὑπ6 γϑῦ βαρροβί ίοῃ 

615. ΠΏΡΟΒΒΙ]6,᾽ 

9. ΤΠΟΙΘ 816 ἔοι ΜΑΥΒ ἴῃ Ψ]10ἢ τπ7 οΔ ἢ σομοθίνθ οὗ τωδὴ βϑίῃρ' 

Ῥγοαπορά;: (1) οὗἨ πιδὴ δηὰ ψοιηθϑῃ, (2) Ὑουῦ πϑῃ ΟἹ ὙΟΠΙΔΏ 

1 ΟΟΣΏΡ. Ρ. 278. 



ΤΗΝ ΟΑΟΞΡΕῚ, ΟΝ ΟΒΕΛΤΙΟΝ. 

(Αἀ41|), (3) οὗ τιδὰ ψιϑπουῦ ψοηδη (Ἐν), (4) οὗὨἨ ψοϊθδπ ψιϊμουῦ 

γτδῃ (Ογ]5ὺ). {91|6 85. 0815 ζουγ ἢ ῬΟΒΒΙ ὈΠΙῪ μα Ὀδθιλ σθαι] !βθά {Π6 

ὉΠΙΟΥΒΘ σο] ἃ ἡοῦ πᾶγο Ὀθθη Ῥογίθοῦ. 

1ο. Ὑοῦ ἔαγίμον Βομανθηύιγαμ σ068 ὁ. ὑο ΘΟΏΒ. 6 ἐπ6 ἀββαμιρ- 

ἰΐοη οὗἨ Βδυπιδὴ πϑύμγθ, 88 αἰβύϊηρυ Βη 6 ἔγοπὶ ὑπ δϑβαμ μύϊοη. οὗ 

γον ΠΥ ὈΥ ὑπ6 ὅοη οὗἩ (ἀοά, ἃ58 Ὀ6]οπρίηρ ὑο ὑπ ροχίδουίοῃ οὗὨἨ τιδῃ, 

δι ΟΥ̓ ΘΟΠΒΘαΊΘη06 ὑο ὑῃθ ρουθούΐοι. οὗ ὑ}ὸ πιηΐνουβθ, θοῦ]ι ἰῃ γϑρανῇ 

ὕο παύιγθ, δηα ογᾶσθ, ἃπα ο]ἹΟΥΥ. 

Ἡδνίηρ ὑπ βοῦ οαὖ Ῥούῃι νἱονα, 16 οοποίιο5 ; “ Υ Πιἴ6}1 οΥὗὨἁ ἐ1|686 

οὐψοὸ τῃηοάθ8. [οὗ δρυΐ ὑπο αἰιοδύϊο] 18. ὑπ6 ᾿ούδον, 6 Κπονϑ 

Ομ νὰβ Τηοαγπαῦθ ἴου α8. ὙΥ̓ἰοἢ. οὐὗἨἁ{]τ6πὶ 15. ἠο μὈῈ ρῥιοξουγθα 

αὖ 15 ΑΠοα]ὺ ἴο 566, ᾿μϑϑιηθοῖ. ἃ8. ΘΆΟἢ 15. ἴῃ δοοουάδποθ ὙΠ Π 

“010 οδύ]ο1 16 ἔδ10} ἀλη 5. βαρρογίο ΠΥ οΔΥΠο]16 το. ΜοΥΌΟΥΘΙ" 

ρδοὴ δχοὶδοσ ὑΠ|ὸ 50] ἕο ἀδνούΐοη. οἡ αἸΠγοηῦ στουπᾶθ, ΤῊΘ ἢγηὺ 

ΟΥΙΘΥ ΒΟΥΘΥΘΙΣ ΒΘΘΙῚΒ 0 Ὀ6. ΤἸηο Ὁ οοπβοπδηῦ ΜΙ {0 Ἰπάρστηδηῦ οὗ 

ὁ ΥΘΔΒΟΝ : ὑΠ0 Βοσομα, ἃ8 1ῦ ΔΌΌΘΔΥΒ, 158 ΠΟΤ Θομβομϑηῦ ὙἹ.Π {1 Ρ᾽οὺν 

«οὗ 10, ΕἸυϑὺ Ὀοοαιι8ο 10 15 ἴῃ ΟΙοβδι ἀργοοιμοηῦ ΜΙΝ [{116 Ἰοὐθον ο1] 

“ἬοΪγ ογρύαπτο, 016 δανπογιύγ οὗ ϑαϊηῦβ., ἃ ΒΘΟΟΠαΪΥ Ὀδοδαβο 1ὐ 

“σῖνοβ σγοδίου Ββοηθοαν ἰο Οοά...51πο6 ὕμθ οὔμϑυ ν]ϑθὺν πιάκοα αοά ἴῃ 

ὁ ΒΟΠ1Θ 50η80 ἀθροπαθηῦ ὁ. {Π6 πιηΐνθιβθ... ΤΊ ΠΓΪΥ., Ὀθοδτι8θ 8 ΘΧΟΘΡ- 

ΟΠ] οᾶιθθ 18. ΔΗδισηθα ΤῸ δὴ ΟΧοορύϊομαὶ τηγβύονγ.... ΕΣ ΟΠ]Υ 

ἐθοσδαβο 1τὖ Κίμα]65 ὅμὸ δβοοῦύϊοη οὗ ἔλ: 0} ΤΟΥ ΔΥΔΟΠΥΪΥ...᾽ 

Ἡδνὶηρ ὑπ 5ἰαῦθα Π18 γΘΏΘΙΆΙ ΘΟΠΟΙ] 510. ΠῸ βυσοοδίβ ΔΏΒΜΟΥΒ ὕο 

ὑπ6 δύρυχηοιύϑ ΒΙΟὮ 6 Πα ρίνοη ἴῃ ἔθνουν οὗ 10 νίονγ Ψ 10} ἢ 

ΠΉΔΙ]Υ βοὺϑ δαβιρ. ΤΟΥ ἄοβοννο ὅο 6 ἱπάϊοαύοα ἴῃ οὐΠ 110 : 

:. ΤΊ Ὀραῤιυπᾶθ οὗ τὴᾶπ ΨΈ1ΟΪ ΘΟΠ058. ὑπιγοι οὶ ὑπο πο Πἃ- 

Ἰοτι, πα ἔγομη ὑπ6 σου ροῦθδαὶ νἱβίοι οὗ ΟἸἨγιϑῦ, 15. δοοιάθηϊα)! δῃα ποῦ 

ΘΘΒΘ [18]. 

2. ΤΠΟΥΘ ΔΥΘ ΤΩΔΗΥ͂ ΡΟύδΠΟΪΟΒ ἴῃ ογθαθίοι ΨΥ ἢ 10}} ἃ’6 ποὺ Ὀγοαρηῦ 

ἴο δοῦ » Ὀπῦ {π686 ἅτ ποῦ 1 νη. 

4. ΤΠο86 αὐὐιραύοβ οἵ αοα 8.0 ϑιἰοχιιδίοι Υ τηδηϊοβίθα 1 ογθᾶ- 

1 0η., 

4. Ἐνϑῃ Δ] ον ηρ᾽ {8 ΡΓΘμ 585, ἐπ6 Ὀ]οϑϑίηρ οὗ ἀΐνηηο 6] 88] 

ταϊρῦ μᾶγο θθθη βοουγοά ὈΥ {Π|Ὸ τηϊβδίοη οὗ {18 ἩΟΪγ δ ργὺ ταύο ὑἘθ 

ΒΟ] ψὶυμουῦ 86 πιϊδϑίοι οὗ ὑπ ὅοῃι Ἰηΐο {{| 68}, 
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Ὠυνδῆοο- 
αὐ, 1208. 

ΤῊΝ ΟΟΒΡΕῚ, ΟΕ ΟΒΕΑΛΤΊΙΟΝ, 

5. Οὐοὰ ογοϊκῃον ὑδθ ζ8]] δα ῥγονϊ θά ἴον 1ῦ ἤΌΤα ΘύοΓ ΣΎ, 

6. Το Τηολγηϑύϊοη 885 ποὺ ἔγοιῃ (62) τηδηΐβ Ὑ]ΟΙΘά μι οΞ5, Ὀαῦ 

ἴγοῦλ ΟὉἀ᾽ 5. σοοάπθβθ, Τ]|ι6 οὐδάϊοηοθ οὗ Ομ γϊδὺ ρ]θαβοὰ ἬΣπ ΤηοΓῸ 

ὑῃδη ἐδ αἀἰβορϑαΐθηοο οὐὗἩ Αἀδι ἀἰβρ]θδβθα Ηΐ]μ. 

γ. 26 μάγοι ψουἹὰ ποὺ ᾶνθ Ὀθθη ψιύμοιῦ ἃ Ἠθαά. Α58 ἀοά 

15 ὑη9 Ηρδλὰ οὗ γηδῃ, 8ο Ηθ ψου]ὰ πᾶν θθθὰ ὑπ6 Ηρδά οὗὨ ὑπ6 Οματοῖι 

οὗ ἴβθῃ, ἃ5. Ηδ 15 ὑδθ Ηϑδά οὗ ὑμ6 Οἰνατοῖι οὗὨἩ δηρ 618, 

8, ΤῊ βίρῃ οὗ πιδυυίαρμο ψου ἃ 501}} μᾶνϑ την θά ὑ116 ἀπίοῃ οὗ 

ΟἸγιϑὺ ψ τ ὑμ6 ΟΠ σοι ὮὉΥ Ἰονα, 

9. ΤῊ ἔουτί] τἸηοάθ οὗ ριοάαοίίοη 18 θογοπά {116 ρουΐθοιοι οἵ 

{116 ἀίνθυβθ (1 6}. ΧΧΧΙ.); ἸποῦΘΟΎΟΣ Π|6 τη 80 ρχοάιοοά πορὰ ποῦ 

λιᾶνθ θθθη. α180 ὑμ6 ὥΐοιν οὗ αοά, 

Αὐὔῦον ὑ}}18 ΥΘΡΙΥ͂ ἢ6. Θοποϊπάθα : “ Τ]686 βὐαθοῃιοηΐβ 1 ἀθδίγ6 ὑὸ Ὁθ 

“τηδάο (ἀϊοέαω 801) “ἰὐοαῦ ργ αἴθ, ΕῸΣ 1 ἀο ποὺ ν θη ὕο οοπῆμο 

00 ροοάπμοθβ οὗ Οοἄ, Ὀαὺ ὕο οοἸητηοπὰ {μ6 οχοθθβ οὗ ΠῚΒ ἰονθ 

ὁ φοΆΓ8 ἔΆ}]6 1. τη, ὑπαῦ οἷν δίϊοου 9 Π8 την 6 τουβοὰ ο Ἰονθ Ἠΐι 

ἐ 116 ψνὸ τ] ΥΚ ὑΠ6 ΟΧύρθν οὗ ἨΪ5 Θχοθοάϊηρ ἰονθ. 

ΤΊΘ ὑγαπϑύϊομ Ότα ὑΐ9 οα] τὰ ἀηα ο]οααθηῦ ὑομάθγμθθ5 οὗ Βομᾶ- 

νοηΐαγα ἰοὸ ὑπ0 βου σουρ μοη5. οὗ ὈΥΝΒ ϑοοτυβ 18. τηοδὺ δοταρῦ. 

Ῥαμ8 δοοῦιβ (ἀοοίογν βιυυδει 8) 158. ΒΠΏΡΙΥ ὕμθ αϊα]οοιϊοῖδ, υιὐπουῦ 

δάσο, ΜΊΠοαῦ Βγιηραύθυ, ᾿ποχμδιβι1}16 1π ἱπρΘηυ ΠΥ, δηα τη 68 ,- 

ἰαὐϊπρ; ἴῃ ἀροϊβίοη. Ηθ 18 ὑῃ96 τηλβίευ ψιμβουῦ ὑῃ6 βοξὑθῃϊηρ δχρουί- 

ΘΠΟ65 Οὗ ὑπὸ θοοϊθϑιαϑῦῖο, 1} δίδυιηϊηρ ὑπαῦ 6 Ἰπολυμδῦϊοι νὰ 

ἱπἀοροπαἀθηὺ οὗ ὑμ6 31], ἢ8 ἀὐνν6 118. τὶ} ] 7 οα ὑἢ 9 ΘοΟμοθῖν 016 οΥάον 

οὗ ὑπουρθιβ ἴῃ ὕπ6 αἰνηθ Θοθ 56], ἃ ἔοσηι οὗἨ δυρυτηθηῦ Ψ] 10 ἢ νγὰΒ 

οὔν ΠΡ] ]γ ὑουο] θα Ὀρέοτθ. 

“Το Γπολγπδύίϊοη οὗἩ Ομ γῖϑῦ μὰ ποῦ ἔογσθβθθῃ ἃ5 ἃ δσοπύϊηροηῦ ονθηῦ 

Ἅ (οσφαβιοπαζιον ργαυΐβα), Ὀὰῦ ψὰ8 βθθὰ ὈῪ αοἄ ἀϊγθοιν (ἐηυηιθάϊαι6) 

ἐΔ5 ἢ Θηα ἔροτη ΘοΥΙΟΥ : 50 ΟἸν δῦ, ̓ῃ. Ἠ15 υτηδη. Ναΐατο, βίμοθ ΠΘ 

ΙΒ. ὨΘΑΙῸΡ ἴο ὑῃθ δηᾶὰ ὑμδῃ οὔθ ὑμῖηρθ, 88 ργθαθβυηθα θϑίουθ 

6 ....", 

Απά δρϑῖῃ : “1 ἐπ ἘΔ] Ὑγὰβ ὑΠ6 οαυβθ οὗἨ ὑμ6 Ἰπολγηδύϊοη οὗ 

ΑἸ γῖβὺ, 10 ψουἹὰ ζο]]ον ὑμαὺ {π6 στοαίοεῦ ἡψουῦὶς οὐ αοα νγὰβ δοῃ- 

Ππσοιὺ ΟὨΪΥ (οοοαθίοπαύιην ἑαγυξιηι), Ὀθοδιβα ὑΠ|6 ρου οὗὨ 41} ὑμΐῃρβ 

1 Οριι8 Οχοπίοηϑε, 1.11, Τῖ8,. χιχ. ; δα], Υἱῖ. Ι, Ρ. 418. 



ΤῊ ΟΟΞΡΕΙ, ΟΕ ΟΒΕΛΤΙΟΝ, 203 

.{0{1}1} ποὺ ὯΘ 50 ρτοαὺ (ὑγδηι8ἴυ6) ἃ8. ἐπιαὺ οὗἨ ΟἸΥἰϑῦ, δῃὰ 10 βϑθῖηβ ὑο Ὁθ 

ΟΥ̓́ΘΥῪ ᾿ἰγγδῦϊοδὶ ἤο Βα ρροβθ ὑπαῦ αοά ψουἹὰ μανθ Ἰοΐὺ ππάοπο (αἀὐηνῦ- 

Ἢ 8ῖ986{) 50 στοδῦ ἃ ΤΟΥ θοοδῦδ0 οὗ ΑὐἀδπλΒ στρ δούΐοῃ, ὑπαῦ 15, 1 ἢΘ 

«μα ποὺ βἰῃηποά᾽,; 

ΤῊ}ο ὑποπρμῦὺ 15 βοὺ ουὺ τπονα ἔΠ]|Υ ἴα {Π| 0] οἱ’ ῬάΒΒαρΘ : 

“[6ἀο4] τ 1115 σγᾶοθ πα ρ]οΥΎ ὑο ΔΗΥ οὔμϑι Ὀθίηρ βόθυνον θοΐοτα ΗΘ 

“ἔογοβθ68 ὕΠ6 ὀρροβιίδοβ οὗ ἐμοβθ μα ἰὑ5...ὑπαὺ 15 βίη. δῃα οομ ἀρ πη πα ο, 

εὙ]ΠΙογοέογο ἔγοτα ἐμ 6 ἢγϑὺ ΗΘ ν 1118 ὑπ6 βίουυ οὔ ἐμ6 βοαὶ οὗἨ Ο]ιν δῦ 

“Ὀρίοσβ ΗΘ ἔογθεθοβ ὑπαῦ Αὐδμη ψ}}} 411]... Πϑἀοιαρύϊοα, ψγθ δ]Π]ον, 

Βαυὺ 10 

“85 ποὺ ἔον {818 γθᾶβοῃ ΟὨΪΥ {ἱιαὺ Οοαἀ Βθϑῖῃβ ὑὸ πᾶνθ ργθάἀοϑιπϑὰ 

ἐγ ἃ ποὺ πᾶν σϑαυϊγοά ὕο "6 τηδᾶδ 16 ταδὴ Πα ποὺ βἰμποά. 

“ὑπαὺ 50] ὑο 80 στοαὺ ρΊονγ, βοοίῃρ ὑπὰῦ γϑάἀοιιρύϊοι, οΥὁἨΌ1Ὸ ρἹΟΥΥ͂ οὗ 

«γοάοθηγΐησ ὑ8|6 500] 15 ποὺ 80 ρτθαῦ ἃ ροοΐ 85 [5 ὑμαῦ βΊΟΥΥ οὗ {Π0 5010} 

“οὗ ΟΠ γῖδί, ΠΟΥ 5 10 ΠΚογ ὑπᾶὺ ὑμ6 βονθγθῖρηι ροοὰ ἴῃ Ὀοίηρ (έαην 

«ϑιμηνηνύην δογαίηυ ἔην θγυδύδιι8) ταϑ ΟἸΪΎ οοα ϊη σοῦ, ὑμπαὺ 15. ἀοροηάοηῦ 

“01. ἃ 1655 ροοά...᾿; 

Νο ἔγοϑῃ δυριπιθηὺς ἈΡΡΘΑΡ ἴο ᾶνθ θθθη δἀάθα ὁπ οἰ ὑμ6. 510 (λλβΈμει, 
ΒΙΡΙ. 

αἴΐον θη 5 οοῦαϑ, ἐν ΟἌΒΆΙΕΙ, ΒΙΕΙ,, “086 Ἰαδῦ οὗ ὕπ6 Βομοο!τηθη ἡ ῈΟ 

Αϑϑιβίορα ἴῃ ὑπ6 Τοπηάαύίοη οὗἩ ὑπὸ ὐγπιπαβίατη δὖὺ Τὰ διησοη (1477)» 

ἴῃ ἢ,ἷ8 Ἰϑοῦιιμοβ οα “ ἐἶο ϑϑηθοηοοα᾽᾿ Ψ Ά1οΙι ἡ γ6 ἀ6] γθυθα ὑπονὸ ρῖνϑϑ 

1 Ὡριι8 αγίβίοπβο, 111. Ἰδὲ, ΥἹ], 
ιιωβὶ, 4; αδαϊηρ, ΧΙ. ἢ. 451: δὲ 
ἸΑΡΒᾺΒ δϑβοὺ οϑῦβθα ὈγΘαΘΒΟΠΔΙΙΟΠΙΒ 
ΟἸἾσΙβιὶ βοαυογοῦ αἸ10α Βι1ΠΊΠ1Π| ΟΡΤΙΒ 
1)61 οαβοῖ οσοοδϑιοηδϑύαμῃ ὑδαὐατῃ, α]8 
σἹοΥνῖα οἰ πὴ ΠΟ Ου]ὺ ἐμηνᾶ Δ ΘΏΒΙνΘ 

αὐδηΐα οὐ ΟἾ τ δ. ; οὐ φαοὰ ἰφη ι 
ΟΡῸΒ ΟἸΠλ1π15θθύ 1)6 8. ΡῈῚ Ῥοπαπὶ ἴδο- 
ὑὰτ Αἀτο, ραία, βὶ ἤθη ρμοοοδββοῦ, νἱ6- 
ΤᾺΣ να]ὰς ᾿γχα 8016. 

ὮΙΟΟ ἰαᾺΣ 56: Ρησηο 68 ἀρ 
0 : ΒοΟΌΠὯΟ αΙ]Πσ1ῦ 56. 8}}}8 (9), οὐ ἸΒὺθ 
ΘΙΊΟΥ οδὺ οαβίαβ; ἰουθϊο γα]ὺ 86 ἀ]]Π[ρὶ 
δΔῸ 411ο χα! ροΐεϑὺ δύσῃ βαϊμθ α1]1- 
Β6Υ6, Ἰοφιθημο ἀ6 ΔΙΏΟΥΘ 8110 }}8 6χ- 
{ὙΠ ηΒ6οἱ ; οὐ φαδτίο σον ἀδ Ὁ1]ΟΠΘΠῚ 
15 παίαγ αὰῷ ἀοροῦ Θ τὰ ΒΌΙΊΠΙΘ 
αμ]ροτο οὐβὶ Π.}}18 οοο᾽ ἀἰββϑῦ. 

2 Ογιι8 Οποπῖογηιϑο, 1. 1.8, νἱ, 
ιαδὶ, 4; δαάίηρ, Υἱΐ, 1, Ὁ. 202 
[0608] ῥΥαθ ΟΠ] οὺ δαἰίοσὶ ναἱ]ύ 
σγυθδὰ οὐ ρ]οσίδιι αὰδ1 ρεθυϊαθαῦ 

ογρροβὶία ᾿ἰβίοσα τη ΠΣ 1η1,..Β0}]1οοῦ 
Ῥοοοδύασμῃ οὖ ἀμπιηαίϊομθη. ΕαὔΥμῸὸ 8 
Ῥυΐπιο0 Ῥυΐα8. να]ὺ δηϊμμθ ΟἾΥ ΙΒ. ρ]ο- 
τσὶ ααατα Ῥυυϊάθαῦ Αδπλ ΘΒΉΓΌα 
οὐ ϑδϑοᾶ ηρ6 τραἀθιηρίϊο ἰαϊδδοῦ [αοϊοἂδ, 

" ὨΪΒῚ ΟΙΩΟ ρΡοθομβθθῦ, 50 0} ῬΧΟΡΙΟΥ 
ΒΟΪδλ ἰβίδια οδπβαθ Υἱοῦ ΠΘὰ8 
ῬΥΘΔΟΙ Πα ν 1590 111Δὴ} Δ Πηδ) δἃ ἰπη- 
ἕαϊῃ ρΙουγίατῃ,. Οαπὶ 111ὦ γϑ θη ϊο 51. 8 
σἰονῖα δηλ σοαϊπηοηεθ ΠΟῸῊ 810 ἰδη- 
ὑὰππὶ Ὀοπατα αὐϑηύαμι οδὺ 1118 ρ]οσία 
δηΐτη (γϊθίλ ; ὯΘ66 οϑὺ νου] ΒΊ 116 [Δ] 
ΒΕ. ὈΟΠῸΤ. 1π Οὐ 18 ΟΒ56 ἰδη- 
ἰὰτὰ οοοδβίοηδίιη, ΒΟ Ποὺ ΡῬΥΟΘΥΘΥ 

ΤΠ 8. ὈΟΠΌΠ,.. Ομ ρᾶγο 17) 1ε1, χὶχ (Ρ. 
405) Ιποαγηδίΐο ΟΒε αὐ ποη ἔπ οσο8- 
ΒΔ ἑΓ6 ῥγιονίβα βοὴ βἰσαῦ Πἢ15 ἸΧη1η6- 
αϊαΐα νἱἀορθαίοσ ἃ 1.060 δὺ βίοτγῃο, 118 
Ομ τιϑέαα πὰ παΐατα παπιθηδ, οἴη δὲ 
Ῥυορίπαυΐον Βηΐ, σου Β ὈΓΙᾺΒ ὈγΘᾶ68- 
{ἰπαθαύαχ Ἰοσαοηᾶο ἀ6 18 φα ργΘἀ68- 
ἰδ Γ... 
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"ἼΟΗΝ 
ὝΝΈΒΒΕΙ,, 
1419-- 
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ΤῊΝ ΟΟἙΡΕΙ, ΟἹ ΟΒΕΛΤΙΟΝ, 

ὃ. ΞΘΏΘΓΑΙ γΘΥ 6 Ὺ ΟὗὨ ορἱπἴοπ ἀροι ἐπ δβυ ]θοὺ, ἀπ Ἰθανθ5 ὑ}6 ἀθοΐβιοῃ 

ἴῃ βύϑθρθηβθ, Ηρ βίαγίβ ἔγοτα {86 ἐβδοῖηρ οὗ ΤὨΟΠΊΔΒ α ααΐη885, ψ ΒΟ 

86 αυούίοβ αὖ Ἰοηρσίμ, δηὰ ρῖνοθϑ 1π Π6 οουγΒ8 οὗ 18 Ἰθούαγθ δῃ δοοοπηῦ 

οὗἨ {π6 ορίῃΐοηβ οἵἨ ΑἸδχδπάον οὗ Ἠδ]ο8, διὰ θυ ϑοούμβ, 8} 

Το Κίηρ ἴῃ ΥΟΡΙΥ ἰο 815 δυσυπιθηῦ ἔότα ὑπ ῬΣ]ΟΥ Υ οὗἨ {ῃ6 ργο- 

ἀορυϊηαύϊοι οὗ ΟΕ τὺ ὑο ρΊΟΥΥ ἴῃ σϑϊαὐΐοπ ἕο ὑπὸ ἘΔ]]1, ἐῃμαῦ ἴῃ βαοι 

ααοδϑύϊομβ )}2ὸ ὀλπποῦ βρθαῖς οὗ " Ὀοΐογο᾽ δπὰ "αὔοτ.ἡ ΤΠ]}15 οΥἿἽὑ]οβπη ἢ 6 

ΒΌΡΡουν 8. ὈΥ ὑπὸ δα ου γ οἵ Οοοδιη. “ΤῊΘ ΡΥ Ό]ΘΙη ὑΠΘΥΘΙΌΡΘ ΤΟΤΉΔΙΉΒ 

« ἀουθύι] ΄--- 18. 15. ἢ15. σομο] αβ10}---ἰ... ἀπ} 01} {π6 Του 5118}1 ἀοθηι 10 

ἐγ] ριῦ ὑο πιᾶῖκο ἃ τϑυθἰαὐϊοη 

Μ.1}1 οὔθ οὗν τυϊδον, ΦΌΗΝ ὙΥ ΈΕΒΒΕΙ,, πλϑὺ 6. πούοοα Ὀαΐοτο 

ΜΘ ἰοᾶνθ 86 τοί σοηύαγ. ΥἾ 68561 ψψὰϑ ὕυοσὴ ἂὖὺ Ονοπίησθη δυοαῦ 

1410 δηᾷ ἀϊοά ἴῃ {16 βᾶτὰθ 5166 ἴῃ 1489. [ἡ Βρ! Υἱὺ ἃπὰ ραχβαϊβ ἀπά 

ἀοούτϊηθ 16 ὈΘΙοπ 5 ὑο ἃ ροῦοά οὗ ὑγαηδιθίοη. {πκ6 Πιιρονῦ οὗ Ὠραΐ, 

{116 βυϑὺ τηθα εν] Υῦο ψ οτὰ ἢ6 πούϊοθα, ᾿.6 ΘΧΓΌΒΒΟΒ. ὑΠ.6 Β νης 

ΔΙΟΡ ἃ ποὺ δηα αἰγοοῦ ἀρρΥΌδοΪὶ ὑο ὑπ 6 βουτοα οὗ ὑραύῃ. [{π|κ6 Ἡαρονῦ 

ἢ10 αἰθὸ μαββά 115 ἀοούγ πο ψ 1 αὐδοϊαῦο ἀογούϊοα ἀροὴ ΗΟΪΥ βου ρ- 

ἕστο; δηα 6 18. ἀθβουῖθθὶ ἴῃ [15 ΘΡΙΔΡἢ ἃ8. 1501 ηρ' Ὦ15. ΟἸαὶπὶ ὕο 

(0801) ὈὉΥ ἃ Κποψ]οάσο οὗ Ηθὕγον πὰ αὐϑοῖ,, ἨΙ5 γϑἰαύϊοη ἕο παρονῦ 

19. 801}] οἴοβου ὑὕμπαη ὑΠᾶὺ οὗ ἃ Κἰπαγϑα οἰδγδοίου, ΗΔ θη ΟΣ ο,, Ὠ185 

ΘΑΥΪΥ ὈΪΟρΡΤΔΡ ΠΟΥ, τοϊαῦοϑ ὑπαῦ Ὑ {116 βυπιαγίηρ δὖὺ ΟΟἸορηθ ἢ6 ρτὸν 

ὙΘΆΣΥ ΟὗἁἨ ὑ}|6 τηθτο στϑρούι]οη οὗὨ {116 ὑθδο]ῖην οὗ Τ]οτλὰ5 Αααΐπαβ δηᾶ 

ΑἸΡοῦῦ ὑπ6 Οτοαῦ, δηα οἵνοπ ογοββϑά ὑπὸ ΒΒῖημθ ἴο ὑπὸ ΑὉΡΟΥ οὗ 

Ῥϑαΐζ, ΠΟγΘ ἢ6 ἔουμ ἴῃ {16 ψψουΐκα οὗ Βαροιὺ ἔγθβιιον δημα τηοῦθ 

οοὐϑθη] ὑπουρ ῦβ. ΕὙοὰ. ὑμοθθ Ὑυϊθηθ5. ἢ6. ὑγδηβοῦ 6 ἃ ΤΩΔΗΥ͂ 

᾿᾽δϑβᾶσοθ, ἰο ψ ὨΙοὴ μ6 δαάρα οὔμοὺ οχύγλοίθ μὰ οοπιιηθηΐβ οὗ 15 

ον. 7]}}5 οοἸ]θούϊοῃ οἱἵἉ πούϑϑ ἃπὰ ἔναρτηθηὺβ 6 δίδου νυ υσδησοα 

διἃ οΔ]]οα 8 ὁ 2]ανὐὸ ηιαρτλίηι.: ὙΠῸ οο]]θούϊοη 156} 1Πιὰ8 ρου ΙΒΗ6ά - 

᾿θαῦ ὑμ9 ὑνοὸ οβϑᾶυβ οἷδ οαιιϑὶ8 7Τηοαγηαἰϊολυῖθ ἀνα δ᾽ φιαφηϊίμαϊηι6 

αϑϑϊογιῖδ 7)οηυϊγιὺ, τυ νι οἢ. 6 ἅγῸ ΟΠ ΘΗ͂Υ ΘΟΠΟΘΙ ΘΩ͂, ἃγθ βαϊὰ ἰὸ 

ἤδγνθ Ὀθθη ἀουϊγοὰ ἰῃ στοῦ ρατὺ ἔγουα 1ὖ , δηά 1ὐ 15 ποὺ ΑΙ ΠΟ] ἕο 866 

Δ ΤΠ, δίϑὶ, τὶ, Οὐαεὶ, τ. 



ΤῊΝ ΟΟἙΡΕΙ, ΟΥ̓ ΟΒΕΑΤΊΙΟΝ, 

πον ὑμθ βρϑου]δύϊοηβ οὗ Ῥθαροῦῦ μᾶνθ ᾿ῃηῆαθποθά ἐῃ6 νίονα ψ ΐοὶὶ 

6556] τηδι δι ηβ 1η. {Π|6Π}, 

ὙΝ 6586] ΔΡρσόβοῖο5 ὑπὸ Βα θοῦ οὗἁ ὑ})6 Τησανπαύϊοι οΠΑΥ οὐ υ Ἰ50164}}Υ 

ΤΌΤ ἃ ΘΟΙΙΡΆΓΒΟΩ ΟὗἨ ὑὕνγο ρδβϑᾶσοϑθ οὗ ὑπ0 ΟἹα Τοβίαιηθιθ,, “7 αηὶ 

“αοὐ, 1 οἶναηψα ποῖ᾽ (λ1ἃ]. 111, 6), διά 41 απὰ ἦδ ἐψωΐ 1 απν᾽ (Ἐκ. Μ], 

14. ΤΤμὸ Ἰαύδον ὑγαηβιαὐΐοη ἰ8, ἢ6. β8αγ8, ἱπδάβαχαίβ, ὑμουρῃ ΒῸὸ 

θυ 6] ον ὑμαὺ 1Ὁ νγὰβ ὈΥ 8 ἀϊνηθ ραυροῦθ ὑμὰὺ ὑῃ0 υχχ ἀμ «ΘΥΟΙῺΘ 

Ῥτοδοευθα {Π6 Ῥγθβοαὺ ἔθηβθ. ΤΊ]Θ ὑγαθ τϑηἀθυῖηρ, 116 τιϑὶ αὐ ΙΒ, 1Β : 

«7 οὐδ δὸ ἐδ ἠνώνι {1 υἱέ δ᾽ (θγῸ ἤογηηο χιυὶ 6γο)ὴ. ὙΠΘυθ 18. ὑΠ6) δῃ 

ΔΙῸ {10Π|681]8 ἴο "06 το Ομ θα 1 {115 ὑνοίο! ἀ γϑνοϊαίίοῃ οὗ δ Ὀίνηθ 

πϑῦατθ; ἀπὰ ὑμθ Δηὐ} 0818. 18. ΤΘΟΟΠΟΙ]Θὦ ΓΙῸΣ 8, Π6. ϑύρίιθθ, ἴῃ. ὑδθ 

Το Δ ΙΟῊ, 

Τ1|16 Ἰαισαᾶρο οὗ δῦ Ῥάὰ] 1 οι, ἰχ. 28, ἃ8. Τοργοβοιύθα ἴῃ {}|6 

γυϊραΐθ, ἔπυη 505. ΝῊ 6886] ψ 1} 15 ποχὺ! "Παδυγα οι ὅ, “ Κογθινην 

αὐὐγουϊαίνην οὲ οογιδυηυηναιυτν,, ᾿6 ΒΆγ85, “Γοϊέ 1)6ιι8 810 60 ἰοΥΥαΉν." 

Αμπὰ {18 γὰ8 ἀἄομθ ἴῃ ἔμ Ρθ6 ψῶγ85., 116 αἰνίηθ οὐ, γϑιραϊπὶπο 1 

Ἡ Β615 ἀπο θα 8, τνὰϑ Ὀσοιρηῦ ψιθ τ. Πτ5. (αὐῥγουϊαίζιην) δὺ 

ὑπ6 Οτγθαύϊοη, μὰῦ ποὺ σομδαμηιηαΐοα, ἘΓ ψψὰΒ 150 Ὀγοιρηῦ ψ ἢ 

ΗἸπιῖ 5 1 ΗΟΙΪΥ βου ύμγο, ἃ5 1ὖ 15 βΒ81ἃ "ἀν νέο αν οἰ ογοί, ἸἩογ, 

Ὀαῦ 501} {μ6 Υοχὰ νγὰϑ ποὺ οοπδυϊητηδίθα ἴῃ ὑπὸ ψυϊίοῃ οτγά 

« φιαγιζιηνζιδοξ ζἰχινοδοογιξ8 υογα 8 οἰαγιίαίθ γοθρίθηιεἶθηι8.) ΟμῸΘ 

ασλλιν ὑμογθΐοσο ὅΠ6 δ οΥά τγὰϑ Ὀιουρ ῦ 1081) Ππ1ὑ5. δηα ΘΟΠΒιΙηι- 

τηϑίθα ὈΥ ὑμ6 Τπολυ Δ Ό]ο1ι. 

Ἡσοτο ἐμθη, ἢ6 σομὐϊηποβἦ, 15 ἃ Εὐθπρ γ]αοθ ἕο ᾿ηαυῖτο ΨΥ αοά 

85 1846 τηδῆ: ΟἿ" 1)60.8 ἔοι ᾿Ασαΐϊῃ δὰ δρηΐῃ ἢθ τοροδίβ 

ΑἸΒΘΙ πα ̓Β [ῬΠπιοὰ 5 απθηύϊοῃ, ἅμ ΔΉΒΥΓΟΥΒ 1 ΟΥ̓ ΤΩΡ} 505. ΟὗἨ ῬΑΒΒΑΘ ΕΒ 

οὔ βοιρύατθ ψ βίο μὸ αποίοθθ. ΤῊ ΨΏ0]Θ βοούϊοη 18. 80 {}} οὗ 

ἐπουρῦ, δπα οὔευβ 80 νἱν! ἃ ρἰοὔπτθ οὔ ΑΥ̓́6886}᾽5 τηοὰθ οὗ 1 ογ γθὑης; 

ὑ10 ΒΙΌ]Ὸ ὑπαὺ 10 πχαδὺ 06 απούθα μι ΠῸ. 

Ρὴν τας αοα πιαάθ απ3Ώ ΜΥΥ, Ὀαὺ ὑπδᾶὺ ὑμαῦ ΒΟΙΥ δῃα ἤδὶν 

θοάγ, ὑμ6 απίνοσβαὶ ΟἸιασοὶι οὗ ὑλ6 ὑγιατηρῃαμὺ βαϊηΐβ ταῖρηὐ ποὺ ὃ 

τηϑίτηθα δι Το)οΐοα ἴῃ ἰύα ργόρον μοδᾶᾷ. ἘΡῈ. 1. 22 ; Ὁ]. 1. 18, 11, το. 

ὴν τα οὐ πιαάς πιν32 Ὑμδὺ {10 θυ] ἀρ οὗἨ {ὑπ ΗοΪΥ 

Τοιαρῖο ταϊρύ μαγα 108 ΘΟΥΠΟΥ-βύοῃθ ἴῃ ὙΑΐοΝ ὑπ 6 ὕνγο 8115. οὗ τηθῃ. 

1 ἢ ςαιι818 [π|αΥΉ.. 6. ἵν. 3 14. α.Υ. 8 Τά. 6. νἱ. 
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206 ΤῊΝ ΟΟΞΡΕΙ, ΟΕ ΟΒΕΑΤΙΟΝ. 

δ ΔΉρΡΘΙ8. ταὶρὺ ταϑοῦ δὰ πὰ ὑμοὶν ἔουπαδίϊοῃ. ῬΒ. ΟΧΥ]]. 22; 

Αοἷϑ ἱν, 1 [τοζοσγϑὰ ὕο δῦ βίθρῃθῃ]; 1 Οὐχ, 111, τὰ, 1 Οὐν. Χ. 4. 

ΟἸΡἢγ τυαϑ (ἰοά πιαα πιο Τμαὺ 411 ογθαύϊομ (σγοωΐωγα) τοϊσ νύ 

ἢδνθ ἃ Μοάϊαϊον οοσσαοι ἰο αοἄ δηᾶ ογοδίΐζοῃ. (Ἃἴ8], 111, 19; 1 ΤΊ. 

1], δ. 

ἸΡλν ϑα8 αοὐ γιαάθ ταῦ 32 ἸΤμαὺ 80 ψ 010 μοβὲ (ην δα) οὗ 

αὐ διηᾷ 811 {110 Ρθ0ρ]6 οὗ αοἄ παρ] ιὺ μανο ὑμεῖς Κὶηρ. Ια 1, 25; 

“ἌΡοοσ. ΧΙχ. τό. 

Πν υσαϑ αοὗ πιο υαθ 7 ἸΤμαῦ ὑ}|6. ὅθ 00] οὗ αοα τιϊρῦ πᾶν 

1.9 ΤόΔΟμου, «{06] 11, 232 (ἀοοίογθηι 7υυϑύ δι 5 τὰν. Δ...) 

ἣν ὧδ (οὠ πιαεῖδ για ἡ Τλιὰὺ {16 οἷὐγ οὗ Φογυβαίοτα τηὶρὺ 

ἢδνο 15 Το} ]6, ΑΡοῦ. ΧΧΙ. 22. ΄ 

ΟΠ ν τὐα8 αοα πιαάθ πιαθ 2 Ὡμαὺ ὑΠ6 Τϑιρ]6 οὗ {16 ὨθανΘΏΪΥ͂ 

ογαβδίοτα τηϊρσὐ πᾶν 15. ΗΟ Ῥυϊθοὺ, Ῥβ, οχ. 4; Ποῦγ, ν. 4. 

ΤΡ ν τὐαβ οὐ πιαάς ταν} ὙΠιδῦ 811] {116 ἀδαρ ἴοΥ5 οὗ Οοα τη σι 

βΒηά ὑποῖν Βιυϊάορτοοια δα {ΐπ6 ραῤίοση (ραγακίσηια) οὗἨ ὑμὶν ἴονθ, 

δ οἢη 11. 20; Μαῦῦ. 1χ, 15. 

ν τὐαϑ8 ἰοα πιαάδ απ} Ὑ δῦ 811 Ψ1}Ὸ 58ου σα 1η {110 ἼΘΙ }}]6 

οὗ αοἀ πλϊσ]ῦ μανο ὑποῖν βδουῖῆοο (λοϑύα). Ἡθρυ, ἴχ. 12 ἢ Απὰ 7 

811 (ο ποῦ ΟΙΦΙ ΒΟΥ ΗΟΘ8. ΟΥ̓ ν]ΟΥ 8 ΤῸΥ ὑπ ᾿γοϑθηῦ, 50}}} ραν 40 ῸΥ 

{86 ραϑῦ, ἃ 411 ἔῸΥ ργδβογναύίϊομ (46 ρυϑουναίο) οἴου βδουϊῆοθθ ἀπά 

γιοὐλιηϑ δηὰ ΟΠΘΥΙΠΡΒ ΤῸΓ 510 δα ἸρηογΆηοθ, πα ὑ1 865 ἃπμα ἢγϑὺ ἔνα 18 

δα ροδο0 Οὔ ηρθ, ΑἸ] ψΠΘΌΠΟΥ ΤΟ ΟΥ̓ ΔΏΡΘ]5. ΟΠ ἢ οἷὸ Ὀυρπΐ 

ΟἸου ΡΒ δημα ᾿ἱπόθηβο ἱῃ [15 ΤΟΙ} ]6. 

“γὴν ττᾶ8 Οοὐ πιααάθ πιὰ 9 Ταῦ 811 ὑμ6 Βιοθρ οὗ (ἀοα ̓Β ραβἔιιθ 

τσ Πᾶν πον ΘΟΙΏΤΔΟΙ ΒΙΠΘρΡΠΘΡα, Φομπ Χ. 2, 9. 6 ἰο Η]5 

Ὠϊηθύν δά πη Βῆ6θρ οπ ὑπο τιοὰχῃίδϊηϑ, ροὶηρ ΎΤΘΥ ὕο Β6οἷς ὑπ 86 ὁπ 

8161. δλὰ βύσαγοα, Ασομ ΒΒΘρΡμογὰ ὑμθὴ ᾿ιδὰ θ6οὴ ἀθϑύλπθα ἃπά 

Ῥυθαοβυϊπθα ἔου ὑμῖ8 πὰ ον ὑΐιοβο, 88 Ηθ ᾿ιδὰ Ὀδθῃ ὈδίΌΓΘ ἔούθβθοῃ 

δηα δΒαίοα (ργαυΐδιι8 οὲ ἐγυυΐϑιι8) ὈΥ ΤΛΙΟΙ Θ᾽ ΤῸ ῬΆγβτιΘ8 ὑῃ9 ΤΌ. 

ἸΡὴν ταβ οὐ πιαθ ταῦ 3 Τ]ιαὺ 411 ὑπ6 βοὴβ οἵ αοα δπὰ 4]] 

οὐ δύο τοῦ δᾶνο {πον βγβύθοσῃ Ὀτοίμοσ, οι. νἱϊ. 29; Οὐ!. 

1. 15. 

Τὺ 18. ΘΑΒΥῪ ὑο δηὐοίραύο ὑἢ6 ΔΏΒΨΟΥ ψΏΟΝ 6556] σίνοβθ ἰο {868 

θχὺ ααοϑύϊοη Μἱος ἢ6 δῖ. “ὟὟ Βοίμον αοα ὑπθ Υοτὰ που]ὰ ἢᾶνο 



ΤῊΝ ΟΟΞἙΡΕΙ, ΟΚ"' ΟΒΕΛΤΙΟΝ, 

(αβϑα] 6 α Π68ἢ Θυθὴ 1 τηδη Πδά ποὺ πἰπηθα 1 ἩΠΒ ΔΉΜΟΥ ΠΟΎΘΥΘΥ 

γοβὺθ ΤΠ ΔΙ Π]Υ ὌΡΟΣ ϑηού Θ᾽ ἔουτι οὗὨἨ δυσυαιηθηὺ αἰκίη ἰοὸ ἐπαὺ οὗ Πὰη8 

δοούιθ, ΗΘ γϑραγὰβ [Π0 ΒυΠΙΔΠΙΟΥ ϑδαμηθα ὈΥ ΟἸιν δῦ (ογοαύιγωην 

ὑϊΐαηυ δθαίαηι ὦ ὕεγῶο αἀδιιημρίαηι ἴη, εὐγυϊοηθηι, ἢ γϑέαζοαη1) 85. 80 0.1} 

οὗ ργδοθ, δῃὰ υἱρ ὐθοῦθη 685 ἀμ ρΊοτΥ, ὑΠπαὺ 108 ΤᾺ] Π6 85 Αἴοπθ ουὐν οἷρὴβ 

ἴῃ. ὑπο ἡυἀριηθηῦ οὗ Οοα 411 ὑπ6 {Ὑ]πο85 οὐ {86 ψ1Π016 υϑηαϊηΐην 

ογθαύϊοῃ, “(ὐοά ὑμογθίογο Ἰονοὰ ΟΠ υϊϑὺ τπογρὸ ἤἔγοιῃ οὐθυμ νῦν ἐπαπ ἐη8 

8016 οὗὨ ὑδ6 τοϑὺ οὗ ὑπ6 ΟἸνασοι, δα Ὀοΐογο 10. “Ν ΑΥ̓͂ {86 τοὺ οὗ 

ὐΠ6 ῬοάΥ μου] ποὺ πᾶν θη ἀοδυϊποα [το σον], δχοορὺ 10 μαὰ 

ΟΌ6θι [{1πο] 64] ἴπ ὑπὸ ἀρ οὗ {16 ϑδογοά Ἠθι", 

ΕὟΥ ὁ πιυδῦ ΘΟΠΒΟΟΌΘΩΤΙΥ ὑ86 στοαῦ οαγ0 (γουογθη ϊα) ἴῃ ἀρ. ] ηρ ψ 

016 ῬΆγαβο ἴῃ {116 ΝΊοΘηΘ Οτθθα ἐτῦλο ,07 κι8 πιθη....,7 ἃ5. 16 {6 δ))οτά 

(Ὑγἃ 8 τη8 10 ΕἼΘΒΗ ΤῸΓ οἷν Βα κθθ, θὰ οὐμουνβα Ηὸ ψουϊὰ ποῦ Πανο 

ΟΡΘΘἢ 50 πιδθ, ΒῸΣ ἴῃ ἤΠᾺ] ολτιβο5, Μ}}}10}} ΔΥῸ ΘΒβθ 1 4}}0 οοογἀ πα αᾶ, 

{86 ογάου 15 ῃοὺ ὑπαὺ ὑπο ούξου γα [ῸΓ {{|0 ψουβο...᾿᾽ 

Εγθη {16 ΔηρῸ]5 ψηῸ μαᾶὰ ποὺ ]]Θὴ γθ 0, 88. 0558] ἔθδόοῃοβ, 

ἸΠἸΙΠΟΑΒΌΤΔΌΪ Ὀ]οββθα ὈΥ {110 Τπουγηαίθ Ομ τἰϑέ. « Ὑ]ιοποο μ6 ὁ0ι- 

(οι ἄθ5. ΠΟΙᾺ 15. Δ ἀπ ΟΥΌΠΥ ααθϑύϊοη ψ}Ὸ δ " ΝΥ ούθιον 15 Λάδιῃ 

«ἐᾷ ποῦ βἰηποά {Π6 Υοταὰ ψου]ὰ μᾶνὸ βόθῃ τπαο Π65}}1 ΒῸΥ ὑπαῦ 

(γῖδὸ ἀοϑῖσηον (ἀθϑέϊηαίο 7) οὗ ὑμ6 ΠΟΙΥ οἷδν Φογαβα]οση δά ρῬαγροβαιὶ 

« ((οϑἐ μανόν!) ὕο σταμῦ ἀπίοη πα μου θούϊοῃ, διποηρ' 105 ΟἸ ]χθη5, ὑπαῦ 

86 παύιγαὶ πηΐοη οὗὨ ὑπ6 μοδᾷ δηα τηθη} 05 18 ἰηϑἰθαπαῦο ὕο ΘΧΡΓΟΒΒ 

ἐς, Τὸ 15. ὑμθα {|κὸ βκίηρ ἴὰ 86 ο8ὸ ΟΥ̓ Δὴ π]οογαύοα ΔΙῚ ΟΥ̓ Ἰοι, 

Ποῦμον 16 086 ἀυτὴ μα ποὺ Ὀθθη υ]οογαύο ὑπὸ Ἰιοιὰ ψου]ὰ μὰνθ 

ἜΘθη σίνοη ἰο ὑμ6 σοτα ἰ παδίομ οὗἉ Τηϑιη ΟΥΒ ὕο Π0ὰ] ὑΠ0 ΔΥῚῚ ΟΥ ποὺ" 7᾽ 

ΤΙ|ἰθ ἤσαγθ Ῥγθδθηΐθ δὴ ἱπηρτθηδῖνθ σον οὗἨ Δ 65501᾽5. βΌΠΘΙΑΙ 

ἰοδομίης, τ ΠΙΟΒ. Π6 Βυπη5. Ὁ} ἴῃ ἃ ΒΟΥ165 οὗ Ὀγΐοῦ ῬγΟΡΟΒΙΠΠΟΉ 8, ὑγδοὶῃ 

06 δα] ΠἸτηοηῦ οὗὨ {86 ἀϊνῖιια σοῦ η561 ἔγοιῃ ὑ]16 οὐραύϊοη ὕο ὑ})6 ΘΟὨΒΌΙΩ- 

χηδίϊοη οὗὨ 8}1 ἐπϊηρβ΄, 11}8. ΒΟΥ168. ΘΟποὶἄθ5. ἔμπ8: “ἀοά ἀθϑυηδ 

ἐπ γοραγαοα (ὑγέοηαὐ) {116 Τιατὰ Ὁ ἃ5. ἢγϑὺ εὔνὰ ὑπ6 Πγδύ ἔγαϊίε. οὗ 4}} 

(ργραθίου, Ηδ ἀοδεϊποα ὑμπαὺ ὑπὸ Τρ 5 ου]ἃ Ὀδοοηθ τηπδῃ. Ὸ 

( ἀοβυϊποα ὑπ8 Τιϑιη 88 ἸΚίπο οὗ ἃ ὈΪοβθθά βίαύθ, 1ὺ ψὰβ Πυύηρ' (σοΉ- 

ἐφγιοδαΐ) ὑπαὶ ὑπ6 Μδη-Τ πὴ θείης Κίηρσ βΒῃοι]α πᾶνθ Ἰηθη 88 

οὐδ 26η5 οὗ Η15 ΚΙΠΡΆΟΠΙ. 

1 ὴο σαικιδῖ8 ΠΟαΥΉ. Ο. ΥἹὶ, 2 Τά, 6. νἱὶ. 8 711. α. χὶν. 4 Τῇ, ο. ΧΥ. 
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Ῥιστᾷ ΟΕ 
ΜΊΠΑΝΡΟ- 

μὰ, ΤΊ404. 

ΤΗΕ ΟΟΒΡΕῚ, ΟΕ ΟΒΕΑΤΙΟΝ. 

“ΤῊ 6 Τιϑτὴ μδ8 ὕΠ| Ῥγοχωΐβθ ἔγοτη ὑπ Εδύμου ὑμϑὺ ταθῃ Βμοι]ὰ Ὧθ 

“δῖνθη Ηΐτ αὖ Η8 γοαιιοϑῦ 85 Ηΐβ ΠΟΥ ὕδ 00. 

1 ποῖ ΌΠοΥ ΔΠΡΟΪ ΠΟΥ τηλῃ δά 116 {110 ΤιΔτὰ} 1ὰ Ὁ1158 σου ἃ τῸ 

.16855 ᾶγο ταῖσηθα ονον {Π|6η]. 

5011] ὑγαϊγ “ΟΣ ὰ8 πιοη διὰ [ῸΥ οὔ βΒαϊναύϊοι ΗΘ οἀπι0 ἀν τ [ΌΤΙ 

Δ ΟΝ 

“(Ἢο ψὰβ ὑγ}Υ τη8 6 Τὰ ΤῸ ΟἿ Βα] ναύομ, βυϊονοα, αἰοά, τγ88 

“υνοά,᾽ ᾿ 

“Ἠδ ψδ5 ποὺ ποι ον ον ΨῈΟ]]Υ ΟΥ̓ ΟΠ ΙΓΘΙΥ (ποηι ρθγυϊένι8 τμθγὺ ῬΥΟΥ͂Θ.8) 

ἐἸηδθ τηδὴ ἔρον Οἱ Βα] ναί η. 

“Ἐὸν ον βαϊναίίοι 0} }]}γ Ηθ βυΠογοα, ἀ1ο, 8. υυγΘα, Ὀοΐηρ 

“ηδὰθ ἃ Βιουο6. ἀηα νἹοίη. Τῦ Ψψὰβ ποῦ ΨΈΟΙΪΎ ὕο γϑϑύογο (οι "αγὉ) 

ἐπι8. τοια ἀοπυγαούίοι, ὑπαῦ 116 ἡγὰβ τηδθ ἂῃ ΟἸδυϊηρς (ϑαον οι), ἃ 

’ Ββο]οσδιιδῦ, 1ΠΘΟΠΒΘ. 

“Τ]αῦ τηοϑῦ ΠΟΙ͂ [πη] 8οὰ] [οἵ ΟἸν180}] ψγὰβ ᾿ἰπῆδιηοα ἀπά 

“θόγηο ἰο αοἄ Ὀγ ὑπ6 ᾿ρα]β6 οὗ 18 ονῃ ἴονθ. [ὐ [ον ΟἾ]}}150] ᾿νοά 

ἕο ἴον σα ἃμπα ἔν 1086] [8 αἰγοοίθα ] ὑονγαγβ σοοὰ ὑδιὰῃ ΤῸΓ 

“βδνΙηρ 11 οἔ τι». 

Τὰ ὑπο ψοῖθ τὼ. ΟἸσιδὺ ὑμθγοο ὁ“ ουτηβ. Τῆθ ἴοσπι οὗ αοί, 

Ὑ 101. 18. Θὔογπα]; πα 1 0.18 Ηδ 15 οαυὰ] ἴπ ἃ}} {]ιη05. ὕο ὑδθ 

Ἐδύμοῦ : ὑΠ6 ἔοσ οὗ ἃ βίαν, ψ ῃῖο {6 ἀδβαμιθα 0. {ΠῸ βαῖζ οὗ 

ΒΙΠΏΟΥΆ, Ψ 110}. ψγΧἃ8 ἐΟΙΏΡΟΙΔΙ, ἀπ ἴῃ {18 Ἠδ ϑιηρύϊθα Ἡ Ἰμ61Ε : {116 

ἴουιη οὗ ὑμι6 βιριοπιθ οὐθαύατο (ϑωργθηνὶ ρίαϑηλαϊ 8), Ὑ Ἀ]Ολ ΗΘ νου] 

ἤδνθ δϑβυηθα ονθ 1 λη Πδα ποῦ βἰῃηβά, [πὶ {1|0 ββοοπὰ ἔουτη Ηὸ 

Ψ}}1 χϑοθῖνο ἃ Κιῃηράοιῃη ὙΒΙΟΝ αἴοσψαγὰβ Π|Ὸ 1} ρῖνθ Ὀδοὶς ἴο ὑμθ 

λίθον, Τὸ κίμσάοα ψ ϊοῖι δ μὰ5 ἴῃ ἔθ ὑμιγα ἔοντῃ Ψ111 Ὧ6 ἴου 

ΘνδΙ Δηἃ δνον (1λι|κὸ 1, 32 [}} 

ΤΊ. ψγούθ ὑπ Τλαύοι τηγϑύϊο ἤοσὰ 818. πουύμοιη μοη6. Αοιῦύ 

08:0 Βα π16 ὑϊ1η6 ῬΊοτΒ, οὐαί οὗὐἨ ΜΊγαπάοϊὰ, ὑπ τηοϑὺ Ὀ}]]Π1απὺ ὑγρθ οὗ 

{πὸ ἀμί ῦβαὶ ΒΟ ΟἾΔ 5.1} οὗ ὑῃ6 Ἀδμδίδβαῃοο, τη] ἰδ ηθα ὑΠ|6 ΒΆΠῚΘ 

ἀοοίχτίηθ ἔγοιῃ ἃ ἀιβογοηῦ ροϊπῦ οὗ νίον. “1ὖ νψὰβ δὐθπρ,᾽ Ἀ6 ψυῖθοβ, 

ἐὐμαὺ Ηδθ ψῈο 15 16 ᾿τηᾶσθ οὗ {1} 1ην1810]6 αοά, ὑ6 γβύ- θοσῃ οὗ 8]] 

“ ογθδῦϊοη, ἴθ ΨΒομλ 811 {πηρϑ (γυῦυογϑα) ἍΘΥΘ ογθαύθα, βῃοια Ὀθ 

“ππτίθα 1ῃ 80. ἸΠ6Η 16 ἀπο ὕο Εἶπ (ἐ. 6. τη) ψ0 ψὰ8 πιδὰθ δ Σ 

1. 6 οαλιϑῖ8 Ιποατῆ. α. ΧΥΪὶ. 
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{86 ᾿τᾶρθ οὗ αοα, ψὴ0 15 16 Ὀομπα οὗὨ 81] ογοαίοῃ, ἴῃ νΠοπ ἃ]} 

ΚΙ ηρ5. ἀΓ6 Ἱποϊυάρα (οοποίυιϑα). Απά 1 {86 ψ]0]9 οὗ παῦαγθ ψψὰ8 

ἐμ ρΘ 16 ἃ Ὑ10]}λ πη, 108 1058 τνα8 ηοῦ ἰο Ὀ6 ἀἰθυδραγάοα, οὐ ἴο θὸ 

ἐγοΡΑΙΡΘα ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ Οὔ] οΥ ὑμδη ΟΥ̓ Ηἴπ Ὦγ ὙΠ] 8}} παύαγο μνᾶ Ὀδοη 

“Ρατλθα',᾿ 

Ιῃ ὑπὸ ἃρθ οὗὁ ὑΠ0 οίογιμαύϊοη {116 απιοδύϊο γα 5.1} ἀουαΐθα, Νλοταν- 

Απιοηρ ὑμ6 Βοιηδηΐβὺ ἀἰνίποϑ ΨῈῸ ταδί πὐαϊποα {παῤ {6 Τηραγ πα ομ οοο 

ψγ88 ἱπἀοροπάρηὐ οὗ ὑπθ ΕᾺ}], ΟἼΛΟΟΜΟ ΝΑΟΗΙΑΝΤΙ, ὈΙΒΠορ οὗἨ ΟἸἸοζζα 

(Θδοοῦυβ Ναοϊδηύυ, 0. ΟἸἰοάιογι5ῖ8, οὐ ΟἸιιριογιδὶ8), αι Τ)οπιϊηἴοαμ, 18 

16 σπηοϑῦ δοῃϑβρίοιιουβῆ, ΠΙῚΒ ρΘηΘΥᾺ] 5ρ1υ 10 15. Θπαγαοίουιβοά ὮΥ ἃ 

ῬΟΠΙΔΥΪς τὰ ὑῃ0 Ῥνοίδοθ ὑο 18. δου θη ΥῪ ὁ ὑΠ6 ΕΠ ρίβυ]6 ὑοὸ {86 

ΕΡΠοβίλμ5, ἴῃ ]]ΟὮ 110 ρἴνοθ ἃ8. ὅΠ0 γϑαϑόπ ἔοι" ἀἰβοιβδῖς ὑπαῦ 

ἘΡΙΒ019 Ὀοΐογο {||ὸ ΕΊβ016. ὅο {116 Ῥλοπιδπβ, ὑπαὺ 10 βυιρροδίβ ἴῃ 18 

“Ἰοξοϊθυ ἀμ ποῦθ τη ϑύθυϊουΒ ΚΓ υ ΙΑ ]0Π8, Ὑ]ἶ0}}. ἃγὸ ὑγαὶγ Ὀτοιυρῦ 

ἐἔροσὰ ὑΠ86 ὑπ]ρὰ ἤθάνθη, ΠιλΠΥ ὑπουρ]ιῦς Ὑ Π10. ἃγῸ ΠΟΟΘΗΒΆΓΥ ἔν {{10 

“ἀπ ουπαπαΐηρ' οὗ ὑπὸ Ἰαὐδοι.᾽ 

ΤῊΘ ἀτριηθηῦ ΟΥ̓ Ψ]}10}. ΝΙΔοϊαηύτιβ Βα ρου β Πἷ5. Ορ᾽μΐοπ 18. 8Π 

ΔΏΔΙΥΒΙΒ Οὗ ὑΠ6 αἿν1}}0. 6οι156]1 οὗ σγοαθοη 5. πᾶ δὰ ἈΡΡΙΌΠΘΙΑ {ὐ, 

Τὴ {158 ἴθ υραθβ ὑπαῦ τη νγὰ8 πιαυκοά οαὐ 88. 86 οἹήἠοοῦ οὗ {6 

θινὶπθ ἰονο, μα ὑπὰῦ 1 τορανὰ ὑο ΐπὶ ἂχ. θα ΦΌΒΟΥ ροχοοῦ 

τηυϑὺ πᾶν ὕθοη Ὀγοραγθὰ "δέου {116 Ἰηθαπ8 ὑονγαγβ ὑΠ6 πὰ, ΤῊ]8 

ὁμα τοραγ θα τηδη 5. Βρινύπα] δημα ϑύθυμαὶ βὐαίο; δηᾷ {Πιουθίοιο Π18 

ΔΌΡτοδοῖ ἰο ἀοα δπὰ 18 ἀπῖοπ 10} ἀοά, ΛΑπὰ ψΠρὴ 1ὖ 15. βαιά {παῦ 

11 Πορὶ. ν. ἢ. 1 ἄο ποὺ οὔβουνθ βαηδ, ΠἰΠ}18. ΟΠ ΡΙβυϊθηπ) ΡΟραΪ πὶ 
ΔΙΏΟΙΜ ὕΠ6 {Π6868 οὗ ΡΙΟῸΒ ΔΏΥ͂ Οἵα Οἡ 
1118 Β 0] οὐ, 88 Π6Υ6 18. ΘΟΙΙΙΟΙΪΥ δὰ] 
ἴο ἢ6. 

3 Π}}6 ρ]ρ5θθ. ὙΏΟῊ ἃτὸ ραϊποῆ οὗ 
ΝΔΟΒΙΔη δὺ [6 Οὐσπ 01} οὗἨ Τυθηΐ ἃΤῸ 
ἴ0}} οὗὐ ᾿πἰογοϑί, ΗἨδ ΒΡΟΚΘ ΜΆΓΣΙΗΪΥ 
δρδὶηβὺ ῬΙλοῖπς ὑγρα 105 ΟἹ [ἢ 86 ΒΆΙΩΘ 
οοῦηῦ 8δΣ8 ϑουιρίατα: Νϑῖηο ΘΠ 
ἱροῦ ΘΟ ὐἱ ΠΟΥ ἰἢ ΒΒΟΥΒ ὈΥῚ8. 68 
ΟΤΠΪἃ αὰ δὰ Βα] αΐθη ρου ηθηΐ.. Οποά 
ΨΘΙῸ οὔΐϑιη Θοο θα αδύϊοθ ὑγϑ 1] 0165 Χ6- 
Οἰρίδημιν οὐ ΘΟΥΏ τη 0 ἴῃ ἀθογοῖο 
δύ Ὡ 0110 πιοᾶο ῬΥΟΌΔΥΘ ῬΟΒΒΏΙΤΩ, οΤη 
ἰοῦ ἱπαϊού 65 Ἰο] αοσατη, ὑοῦ οογο- 
ἸΩΟηἾθ, ααῷ Ῥἱοσυμασο ἔγυβίγαιουϊθ 

στανπηῦ (Ἰ) οίπον, ἀοἰώ Οὐπο, Τ᾿ γἱαἀρηῖ, 

1. 58 ἡ). Απᾶ ἃραΐῃ: ΝΟ ῬΟΒΒΆΠῚ 
ῬαΐῚ αὖ πρὸ Οἰχὶ, 85. Βυποάμη Ῥατγὶ 
Ῥἱθία 15 αἴοοῦα βυ ποῖ  γ ὑγϑ []01}65 οὐ 
ἸἸΌΤΟΒ βδηοίοθ; ποὺ θηΐη, πὖ νΟῸ 
ἀϊόδπὶ ααοα Βθηΐ1ο, ἰτηρίπτῃ δύ, ΝΟ 118 
ΡΙδοοῦ φαοᾶ ροπαῦαγ δα μομ,δ 1 10.515 
ἐγδαϊ ἱοιῖθαβ... Δ Ἰν ον βοθηο ΠΟ] ονγοα 
ἴμ686 υοϊὰ πογάβ, 16} ομαοα 1 88 
ΟΧΡΙΔηδίϊοη μα δὴ ΔΡΟΙΟΡῪ (ἰ4. 85). 
ΟὐἸΩΡ. ΡΡ. γύ, 8:2. ΤῺῈΘ ψνογὰβ οὗ Νᾷᾳ- 
οὨΐδιθὶ νου οομαθιηηθα Ὀγ 86 Οοπη01], 
8δη( Οεἀτγᾶ. Ῥοΐθ Ἰοἰποὰ 1π {89 σοηίοπη- 
παίΐϊοη : “Βϑ γοβδθῖ, ἰμλααϊ, ἀοἰοπαὶ, 
αυΐα ἀϊχὶῦ, ““ ταϊῃὶ νἱἀοῦατ᾽" (14. ἢ. 85). 
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ἈΝΕ. ΟΒ1- 
ΑΝΡΕΕ, 
ΤΙ552. 

ΤῊΞ ΟΟἙΡΕΙ, ΟΕ ΟΒΕΑΤΊΙΟΝ. 

ἴὭϑη ψ85 ὑπ6 ογόνῃ οὗἨ οτϑαύϊοῃ, ψ)ὸ τιθδῃ ἴῃ ραγύϊοαϊαν ΟἸυ ἰθὺ 8 

Ἰη8ῃ, ὈΥ͂ ΨοΙη 85 αοά απ πιδῃ, ἴῃ ἐδ αἰ ν 16 ΘΟ 86], δηα ἐΠπΘγθίουο 

ὑγαν δ, ονθα Ὀοΐογο ὑπθ ποαγηδίϊομ, Ὁ νὰβ ργοἀθβεϊποα ὑπαΐ {ῃ6 

ΤῊΘ οἴἴεοὺ οὗ 

ἔπ ΕᾺ1] ὑθη σψὰϑ ὑμΠαὺ Ηθ ψο ὁ ψϑ ἀοἰθυτϊηθα ἕο Ὀ6 δ, αὺ πού 

ἘῬΡΔΒΒ1016, ογἀάσϊπθα ὑΠ6 ΜΈ αΪτον οὗ ὑπ ψουἹά, δρροϊπίθα Ἤεϊν οἵ {Π| 

ἐΠΐγΟΙΒ6, Οἤοβθθη ἃ8 Κὶηρ οὗ 811} ὑμίηρθ, ρίνθῃ 3885 Ηρα ἰο {πὸ 

ΟΡΘΟΌΪΠΑΥ ῬΟΒΒΌΒΒΟὴ (ρθουζο) οὗ αοα {Π0ὸ ΕἌΟΒΘΥ, βῃου ἃ 1 ἀπ 

“Β6Ά80η Ὀ6 Βαηὺ ἄονῃ, Ἰονοτοα (ὠρ)ιοῖ), διηρίϊοα, ὑμαῦ ο]οϊμοᾷ ἴῃ 

“ΡΆΒΒΙΌ]6 ἤο8}} ἡ Ἠδ τϊρὶιῦ τραῖκο αὐοηθιηθηῦ [ῸΓ 5, 

ΟΣ] βῃου]ὰ ὈΘ τηϑάδ, ργθβουνθα δηα δοηδβαιηπ)αίθα᾽, 

Δ ηοποθ Ναοϊαμύιϑ Θομο]ιιθ5, “1ὖ 18 ποὺ ΟὨἸΥ σοηβοπαῃῦ ἰ0 ΤΌΆΒΟΙ 

“νυὺ ο ΗοΪΥ ϑουρύιπτα, ὑπαῦ ΔΙΌ Που ἢ {116 ἄρθοῦθθ ῸΓ ὑπὸ ἀββατωρύϊοῃ 

« οὗ θ65} 10]]ονγ5 0116 ἀρογθθ ἴὺγ ὑπὸ Ῥδυτηϊβδίοη οὗ βῖη, βο ὑπαὺ 1 Α ἄλγη 

δὰ ποὺ βἰπποὰ μοῦ Ψψου]α μᾶνθ θθοη πῸ προρά οὗ ΟΠ γἱϑὺ 5. ἃ 

«ῬΙγβιοίδη, γοὺ {πὸ ἄθοῦθθ οὗὨ ὑπ δϑϑιτηρέϊοθι οὗ τῆᾶρὶ Ῥγθοοίοβ ποῦ 

ΟΏΪΥ ὑπ6 ἄθογοο οὗ {116 ῬΟΥΙΩΙΒΒΙ0η. οὗ βίη, υὺῦ δυο ὑπ ἀούθυιϊπαύϊοι 

“οΓ {Π0 ογραύίοῃ οὗ {Π}6 νον] ",᾽ 

ΤΊἼ19 βᾶτηθ σϑῃουὰ! οομοΙ δῖοι ὑπαὺ “ὑπ ὅοη οὗἩἁ Οοα ψουϊᾷ Πᾶνα 

οθοθη Πιοαγπαῦθ 1ἢ δι πα ποῦ οπύθγοα Ἰηΐο ὑπὸ πον], νγὰβ τηδη- 

ῥαϊποα πὶ ὕπο Ταύμπόται ΟἸναχοῖι Ὁ. ΑἈΡ, Οϑιανππα, ΤΊιῖβ Β ρΊ ΠΥ ΪΥ 

1 Τί οάσιηη οομδἧ αϊαιπι οδὺ ἀδογοῖο αὖ 
Ῥοῦ ϑυπάουῃ θαι οὐ που Π πλ ΟἨΒῚ5- 
τυὐμᾷμοο 680) νθεθαπι ἀρ ἴτολ6 Ἀ οἱ κα 
᾿Ἰῃμἀποηάσιη ᾿πουηϊηοση ἀοίογιληδύιιπι, 
οὐ οὐ 1ὰ ποιῃίπθι γύσο ἀρὰ Ποῦη 
οἴθοίαμη ΠΟὴ βοϊασῃ 411 06 ῦ ΘΟ) ἀΟΥῸ- 
ἐῸΓ, Βουναχθύμγ, δ6 μὑγομπηονογούαν Οὐ θἢ- 
ἐπισὴν,..5664...1. Ιομ6 10]]Ο] Οσολ 508 0110} 

ἐν ΟΟΥο ὑγϑ ΒΘ ΤΟΥΌΓ ὑΟ ΡΟΥΘ... 38. 

ῬΥΓΘΙΏ185815 ΠΑΡΘΙΥ : ΠΟ Τηρο οοη- 
ΒΟΠῸΠΠῚ 0580 ΤΩΠΟΙΩΙ Βοἃ οὐ ον ρὕαΥ ΙΒ 
ΠΟΥ : αποα οὔβὶ ἀθουθύμτη 88Β81Π1}0- 
ἰϊομῖθ Οαγ 18 ἀδογοίαπι δι υδοχαϊς ιν 
ῬΟΥΤΩΙΞΒΙΟΏΪΒ ΘΌἾΪΡα), ὈΣΟΡίΟΥ αυοᾷά κεἱ 
Αἀδπὶ ποη Ῥϑοοαββοὺ ΟἸΠΙΒΤΟ ΙῃΘ6]100 
ΟΡΒ. ΠΟ ἰα]βδοῖ : ἀοογθίαγ ἰδ 0ῃ 
ΒΟΒΌΙΏΟΙΙ ΠΟΙΏΪΠΘΙ. ΠΟ} ὑδηΐ πὶ ̓ γε- 
ὁθα 10 ΡΟ ἸΒΒ]ΟΏ ΘΠ. Ῥθοοα δὶ βοὰ οὐ ἀ6Η- 

2 Ῥοοτγοίαμι...... σθαι ΒΠΠΏΤΩΙ 
Ῥαίσὶβ, 81. ἀαϊάθτη Ὠοι ΠΟΙ Β6ἃ 0 
ῬΑΒβιδλοὰ ἀοῆηαια, Ορίβοθιη. ΟΥ̓Κ 
οτἀϊμαύπη, ἩἨριθάοη. ὉΠΙΥΟΙΒΟΣΙΙΠΙ 

Ἰηβεϊξαϊθα!η, ἴῃ Ἰλοροι ΟἸ 1 ΠῚ ΤΟΙ] 
Βοϊθοΐαιῃ, Ῥθοι]ο Ποῖ μαύσβ ἀοηαύαχῃ, 
οἱ οἰἄάθιῃ πὐὶ ὀδραῦ ἀβουιρύμμῃι ; ὑδηοη, 
(βοὰ ορρογίαμο ὑθιηροσθ) δουβᾷιθ 40- 
ταἱοτἱ, ἀο] 16, Θχιμδηῖτι : αὖ Θ0 Ραδβὶ- 
ὈΙ]οτὰ οαγμθῖα ἐπᾶααίο..... τιογύθσῃ 6Χ6- 
ΟΥ̓ΔῸΣ ΘΙ Ῥᾶ580, ᾿πρθηβα ἰδ} 58011- 
ΠΟΙ οὐϊθοη Θχριδγοίασ ᾿ϑϑὼ ταδ)θβίδ 8 
1) οῖ... Ὀ. 39. 

ὃ (ὰδ ἀ6 10, 8: βοὴ ἔβιοσ, ἴδ 0116 οχ 

ΑἸΔΙΟ Θὰ ογθα ϊοηὶβ Μ απαὶ (ἐὺ. 20. ἢ). 
4 '7ὴθ {000 οὗ 6 ψοῦὶς ἴῃ ΜὨ]ΟΝ 6 

αἰΒΟΊΒΒΟΒ 86 4αθβϊοη ἰ85.: “4π’ δ᾽ 11{ιι8 
οὶ ἐιετῖ ἱποαγπαγίι8 8ὲὶ φοσοαίιηι 
ποτὶ ἱπίγοϊυϊ8οὲ ἐπι πυιπάϊι, 1ίσηι (6 
ἐπιαρσίπο 1)6ὲ φιιὰ εἰς οὰ σον εἰ δὲ ουϊαθ1ι- 
ἐἰδιια βαογῷ ϑογίρίμγ ἱοειϊηιογυῖ 5 οἱ 
πο 5 ὁ; ρ]]οϑορ]ι οὶ οὐ ᾿πιπναπ γαϊϊοηπΐϑ 
οοσιίαϊοπὶδιι ἀοργομιρίῳ ὀαρἰϊοαϊίο. 
Μοπίθτομίο ῬΥΒΒὶΘ 1550. 1 ᾶνθ 660 
πη 810 ὑο οὐ αὶ δο 688 ἴο ἃ ΘΟΡΥῪ Οὗ 
[Π6 ὈοοΟὶς ὨΙΟΝ 15 οὗ, 88 [Δ 881 68} 
βηᾷ, ἰῃ ΒῺΥ͂ οὗ ΟΌΥ ρτραὺ ᾿δχασίθθ. 1 
οδπ ὑμοσθίοσθ αποὺθ 1Ὁ ΟὨΪΥ ἔχου ασδὰ 



ΤῊ ΟΟΒΡΕῚ, ΟΕ ΟΒΕΑΛΤΙΟΝ, 

νἱροόγοιβ δηα οΥἹΡΊη8] ὑμι κοῦ ᾿ Ὀγοαρ]ὺ ὑπ ἀοούγίμθ ἰῃηὔο οοπποχίοι 

ὙΠῸ Δ]. ῬΘΟΌΪΙΑΣ νΊΘ 8. Οἢ. }ι50 Ποαὐϊοπ, Μδι, ᾿ὸ ὑδαρῃῦ, ἰα ἡυπιῆρά 

ὈΥ {6 ᾿πάγϑ!]τὴρ τὰ ᾿ἱηὶ οὗ ὑμ6 ιν Νουα “ουν Τογὰ μα βανίουν 

“δηα ΟὨἹΥῪ Μραϊαΐογ, «6805 ΟἸινἰδῦ, βοι οὗ αοα δῃηᾷ ὅοῃ οἵ Μανυ, 

ΟΥΘΥΥ ἀοἀ δπα νΘΥῪ πιδῃ... Απᾶ βίμοθ ὑπ6 οὔθ οὔθυπαὶ δηᾷ ἀϊνίηθ 

ἐς ρΒΒΘ 06 οὗ ὑπΠ6 Ἐδύπον, ὅοη διά Ἡοὶγ ριγιῦ 15 Ἰη 4 1ν 1516, π6 ΕΕΠοΣ 

(ἃ ὑπο ον ὥρινιῦ 4150 ἄν 6}} ἴῃ 55.) Τ]Θ ἀἴνίηθ ΠΠἸΙΚΘθ85, ἴῸΣ 

ὙΠ] τη81) ὑγὰ5 τηδίΐο, ΔΟοΟΥ ἰηρ’ ὑο 1.15 ΟΥἽΡ Ὰ] οομβοϊ θη, ἱπνοϊνρα 

ὑ11ὸ ποι οὗ αοα δα πᾶ ἃ5. Ῥυθϑθη θα ἴῃ {6 Τηοαγηαύϊοη. ΤῊΪΒ 

ΟΡΙ ΒΟ. 8 ΠΘΡΌΘΙΥ Ἀ558116 4 ἃ5. “ΠΟΥ, β6 1085, πα ἰμιρίοιι.᾽ Τ]1Ὸ 

πιοϑδὺ Ἰηὐογθϑύϊης ἔθαύαισθ 1 ὑΠ 6 ἀΥραμηθηΐβ ΠΥ ΜΔ. ΟΒΙ ΠΟΥ ΒῈ0- 

Ρονύβ [15 ὑθδο ηρ' 15 0116 ἔογιη οὗ 115. 01}01108] Ῥγοοῦ, 116 νγᾶϑ ΒΡΘΟΙΔΠΥ 

ἀονούεοα ὕο ὑπὸ βὐπαγ οὗἩ δουιρύαγο, δηα ὑπουρηῦ ὑπΠαὺ {Π|0 οοῃβιτηδίϊοι 

Οὗ {ἰιοὸ ἀοούγηο νὰ ἕο "Ὲ βουσιῦ ὑμογο σαῦμο ὑμδη Ἰὼ ΔαὐοΥ Ὁ. 

Απηά 5βποῖν σομΗγηΌ0η. ἢ6 ἕο ὈΥΙΊΔΙΊΥ ἴῃ 6 δοοοιηῦ οὗ Ογθᾶ- 

οι, ὙΠΘΙΌΪη Ὠδη 15 ΤΟνΟα]θα ὕο αν Ὀθοη “Ἰηδθ ἴῃ {16 παρὸ οὗ 

ἀοά." 

ΤἼ15 βία οιπθηῦ ὑΠθη ζουτηθὰ ὑπὸ δἰαυθϊηρ ροϊηῦ οὗἨ [15 ἀΙΒΟΌΒΒΊΟΙ, 

ΥΠιδῦ, ἢ6 458, 15. 01 ᾿πηᾶρθ οὗ αοα᾽ 7} ΤΊ ΔΉΒΟΙ, 0 ΤΌΡ]165, 18 ὕο 

Ὀθ ἕουπα ἴῃ {Π| ψογὰβ. οὗ ΟΠ τῖδὲ: “Ηρ ὑπαῦ Ἰια 0} βοοη Μὸ Πα] 566} 

{10 Εδύπον᾽ (9 ομη χὶν. 9). “ἸΠπθγθίουθ οὰν Τογὰ «6815. ΟΠ γΙβῦ, 0Π 

“οη οὗ αοά δηᾶ ὑπ6 ὅοῃ οὗ ΜΆΥΥ 15 ὑ}|6 ᾿τηαρὸ οὗὨ {11|ὸ Εαύδοι,.. ΤῊΘ 

οΥογά τοδάρ ἤσβῃ, ὑμ6 Υογά οὗἁὨ 110, ὑπαῦ ἡ μϊοὶ. νὰ ἢ Όπὰ ὑῃο θορι- 

εηἴησ, Μ ΏΙΟΝ ὑπ6 ἀροβῦϊοθ ἰιοατὰ ἀπ μαπά]οὰ νυ ἱ}ν ὑμῖν παπάβ, ἃ8 

“Φοἢη ὈθδΥ8 ΜΙ Π688 (1 ΦΌΒΗ 1, τ)" Τῃ οὐπον ψουβ “Ἢ ἴῃ ψ]ΟΠὶ 

16 ἔα] πο85 οὗ Ασα ]ιολά (Βα ύΠον, ὅοη δηα Κρ᾽ν10) ἀν 6115,  ὁδι5 ΟΠ σΙδύ, 

ΟΟΥ {δ Βυταϑ Ὁ οὗ ΟἸιτιϑῦ, δια υϑοῖηρ [6 αἰν]ηύν,...15. ὉΠ γο8] οὐ- 

(͵οοὐϊνθο ἱππᾶρὸ οὗ αοὐ", 

Τιυ5 ΟἸγϑὺ γὰβ8 ἀθϑυϊηθα ὑο "6 παὐαγα ΠΥ ὑΠ|6 ᾿Ἰπᾶρ8 ἃμα Ρ]ΟΥΥ͂ οὗ 

αοα ; δῃά αοἄ πιδάθ μᾶμ, ὑἢ 8 8016 ταδὶ δηα ποὺ ΔΩ ραᾶτὺ οὗ δι1ηι, 

ΟΔΡΆὈ]6 οὗἩ Ὀθοοτηΐησ κὸ ΟΠ νβὺ ὑμνοαρ ΠῚ5 ραχὸ στδοο ἀμ σοοάμο88, 

Ἐββδὺ (46 Ἀπ. Οεἱαπάγο ἀοσίγί πο δοηι- 1 .Ἡρὴο αὐτοδίδακτος ὨᾺ]. 54 16 ΑΘἃ- 
πιοπίαϊίο.. βου, ΒΕ. Εν, ταῦ, Μαᾶγῦ. ἄἅοιηΐ αἰβοίρυϊαβ,, 48. Οπθηβίρα ἀ18- 
1800). ΤἸΏοτο 18 8 βοοὰ δηὰ βγγρα- ῬΒΙΒΡΊΏΡΙΥ ΤΟΙΏΔΓΚΒ (Ρ. 110). 
ποέῖο δοοοπηὺ οἵ Οβ᾽ 615 Ὑ]ΘῸῪ8 ἴῃ 2 ὅτϑῦ, Ρ. 27. 
ΜΌ]]ΟΣ ΒΒ 1ἴ6 (Ἀπάγοαβ Οϑίαπάογ.. νοι 8 ὅταῦ, ἰ. 6. Ὁ. 5. 
Ὧν ὟὟ. Μόϊδσ, ΕἸΡοΣ ἕο], 1870), 4 Οβίδηαου 8Ρ. ἀγα, ἢ. 7. 
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ΒΕΚΨΕΤΟΒ, 
1553. 

ΤῊΝ ΟΟΞΡΕΙ, ΟΕ ΟΒΕΛΑΤΊΙΟΝ, 

Μϑηῃ, ὑϊμιαῦ 15, γγὰβ ογοαΐθα ἴο Ὀ6 88 1ὑ ψὰ8 δἰγθαᾶαν ἀθύθυϊη θα θυ }]}}Υ 

ὑμαὺ ΟἸγὶϑῦ Βῃου]ὰ Ὀθ΄, 

ΤῊΪ5. Ὀδηρ ὑΠ6 ΤΟ ΒΌΣΗΥ οὗἨ τηλη, ὑπὸ Τποαγηδίΐοη, Οβίδῃ θ᾽ ΔΥΡΊΙΘΒ, 

ὙᾺΒ ὨΘΟΘΗΒΑΓΠΥ Ἰπαοροηαοπῦ οὗἩ ὕπ0 ΕᾺ]1, ΤῊ ἰτηαρο οὗ αοα ἴῃ ψ ΠΟΣᾺ 

ΤηΔΠ ΜΒ ογδαϊθα νγὰβ ἤγϑὺ υϑ] 1564 ἴῃ ὑπ6 ΤπολΡηδίοη, ΤιΟΟΚΙηρ ἴοι- 

ψαγὰ ἰο {}}15, ἴῃ ὕπο Ἰαηρτιᾶρσθ οὗ ἐΐπιθ, αοα ογοαδύθα τηϑη, ΟΥὐΠΟΥ 186 

18. οομ]ἃ ποὺ ἤνο θθθη ογοαύοα ἴῃ οὐ αὶ ̓πηᾶρο ψ ] 10 που ]ά ̓ ιᾶνο 

Ἰυνὰ πο Θχιβύθμοθ 

Εασύμοῦ ὑπ τοϊαύϊομ οὗ ΟἸγιϑὺ ὑο ὑπθ ΟἸΌΤΟΝ 85 105 Ηδαά οαπποὺ 

Απά {{||5, ΟΠ οὺ 

ὑΒ 1} ΚΒ, Ὑγ88 ΔΙ γοδ αν βηδαονοα ἔουῦ ἢ τὰ {π6 τοοον οὐ Ογθαύϊοῃ δ ἴον 

Ὅθ6 ϑαρροβοά ο Ὀ6 ἀοροπάθηῦ ΟἹ τηδ 5 51η, 

1π6 ἘΔ]] (ἀπ. 11, 22 ἢ; σοπιρ, Μαὺυ. χῖχ. 4 ἢ; ΕἜρἈ. ν. 41 ἢ). 

Ϊῃ ἃ ψογὰ ἃ}] ὑπ]η 05 Ὑ6Γ6 ογοαϊθα ἔου {116 ὅοῃ, ΠΟ γα ὅο Ὀ6 ἴῃ- 

οἀγηαίο (οομρ, ΟὉ]. 1. 13---20). 

Οβίαπου γοϑὺβ 818. σοῃ ] 810. οἢ δου ρύατο, θα 6. ἤη5 Βαρρογῦ 

ἴον 1ῦ 4150 ἴῃ ὑῆθ Ἰδηρααρο Οὗ ὑπὸ ΝΊοΘπο Οτγθθᾷ, “ ΟἸισῖϑὺ οατηθ ἄονῃ 

“ ἔγοτη ἈΘΆν ΟΝ [ῸΥ τ18 το δη4 [Ὁ ΟἿΥ βαϊναύϊοη.᾽ ΤοΡο, ἢ 5805, 0 

λιᾶνθ ὕνο αἰβύυϊηοῦ ὑπουρ]ῦθ, Ηρ ψὰ8 Τπολγηδίο “ΤῸΣ ὉΒ το πὖ ἃ ἸΏ6ῃ 

ογοα θα ἴον πα δὰ τὰ ΗΒ ππᾶρθ; δηά “ἴον Οἵ Βα] να ]οη᾽ ἃ8. ΠαΥ]ηΡ 

16 αὶ ἐπρουρῖι 810 ὃ, : 

Απποηρ ὑποθο ψἘπὸ ἃ ψαπάογοά ἔμ" ἤνοσὰ {Π| ΟἝ0} 0116 ἐμ ἢ 

ΒΕΚΥΕΤΟΒ ἀπ Ἐν ΒΟΟΙΝῸΒ τραϊπίαϊηθα ἐπαὺ ὑπὸ οοιϊησ οὗ ΟἸυἰδῦ 1} 

{Π6 6811. νγὰβ Ἱπαοροηάθηῦ οὗὨ {116 ἴ411. “Αἄδιη, 016 ἤουτλοῦ τυ ῦθϑ, 

“νὰ τη8 16. αἴΐου. ὑῃ6 ραὐογη, ἔογπι, ἤσαγο δη πηαρὸ οὗὁἨ ΟΠ γδῦ, 1 

“ῬΟΑΥ δά βου]΄, Απά δραΐῃ “ Ομ σῖδὺ ΠΠΊΏΒΟΙΣ θοίοντο Λάδμμ βἰπηθά 

ὁ“ ὙᾺΒ ΔΙΓΟΔΑῪ ἴῃ ὑπ δΥογὰ ψιῦ Οοά, ἀοϑυϊποά ἕο 0» ὑπ Ιηδη, 

1 Ομ ἀοΥ ΒΒ ΧΟΘΒΟΩΒ Ὧ1Θ φίνθῃ δἱ 
Ἰοηρῦι Ὁ. ἀτϑα, ΡΡ. 12 11., δηῃὰ Μό]]οΥ, 

ῬΡ. 304 ἥ. 
2 δὲ ΠΠ1ὰ5 Τὶ πο ἔπϑβοὺ ᾿ΠΟΔΥ Δ - 

ἄμβ η8] Αὐδσὰ ρμοϑοοαββθύ, ΒΘ4ΌΘΙΘΙΙΓ 
4]1αἃ αὐϑαγάπηη, πορθ αποὰ Αὐἀδπὶ 
ὯΟᾺ Πηδρίηθ ΟἾγιδὺιὶ βορὰ Ὁ γιβύαβ 
Ἰτηϑρῖηθ Λάδην οββοὺ ἴδούαβ (βδηοΥ, 
ΒΡ. ἀτδα, Ῥ. 13}. 

8. Ουΐβ μοὰ νἱάθαὺ ΒΡ ̓  τι αγα Κδηοίαηι 
Πΐο ἄπιδ5 ἱμέρου 5686 Ἰοημ6 αἰ νΘΓΒΙΒΒΙΠ1ΔΒ 
σα888 ΟΒἐοΠἄογθ ῬΥΟΡΙΟΥ 488 ΕἾΠΠΒ 
Ποὶ ἀοβοοπᾶοειὑ ἃ6 648}18 ϑὺ Ἰοτηο ἰοῦ β 
Βἰῦ} Οπλγθτα ῥυΐοῦ οδῦ ααϊὰ ΠῸΒ Βο- 

ΤΙ 

τοΐη 68 ΘΥΔΙΛᾺΒ ΠΟΙΏΪΏΘΑ, ὈΙΟΡΊΘΥ ἱρΒΌ 1 
οὐ ᾿ἱμηδρίηθ 68 ΘΟΠαΙ 1, αἱ οοπα 
ἈΠ] ἢ ΒΒΘΏγ5 ὨΪΒῚ 086 ἀποαὰθ 
ψοὶυἰδθαθὺ ὨΟΠΊ0 ΗΘΥῚ οὗ ἰπίοῦ ΠΟΙ Ὑ61- 
ΒΆΤΙ (ΡΙον, Ὑ111}}. ῬΟΒΙΘΥΙΟΥ οδαβδ οδύ 
418 ΡΟΥ ῬΘΟσα ΤΩ ΘΟΥΥΙΘΙΆΣΗῈΒ 1ἢ ΤΏΟΓ- 
ἔθ, ἈΠᾺ6 ΠΟΒ ΘΥΌΆΘΙΘ οὖ Βα] αἴθ ΠΟὈΪΒ 
τοβϑίλθαοσθ αἰσηθίαβ οϑὺ (αΡ. ἀτϑὰ, Ῥ. 
15). 

4 ΑἸ ιγἱβιϊαπίβηιὶ ᾿Πρϑ το, 1553. 16 
ΤΥ. 11. Ῥ. 1τοΆᾳ : Αα ΟΧΘΠΊΡΙΑΥ ΟῚ, 
ζογπιδπλ, ἤσαταιι, οὐ ᾿πιδρίμθι ΟἸΣΙ ΒΕ 

οδὺ ἰβοίαβ Αἄδη), Βοου ΠΌΣΙΣ ΟΟΥΡᾺΒ οὖ 
ΒΕΣΙΛΌΙΩ, 



ΤῊ ΟΟΒΡΕΙ, ΟΕ ΟΒΕΛΤΊΟΝ. 2023 

“Αἄδπὶ δα ποὺ βἰηηθα ΟἸγἰδὺ γου]ἃ πᾶν Ὀθθὰ Τηοαγηαὺθ 50 ἃ5 ηοῦ 

[0 αἴθ, μὰ ποῦ ὰ μᾶνο γον ἀθα Ὁ. ΟἿΣ Οπδηρθ ψ}116 ᾿ἰνίησ ἰὸ 

ἐς ὨΘΔΥΘΏΪΥ Θ᾽ ΟΥΎ ψιπουῦ ΔΗΥ ἔογια οὗ ἀραί'.᾽ 

Ἐς ΒΟΟΙΝΌΒ, οα ὑπ6 οὗμοῦ ἢδηᾶ, ποῖ ὑπαῦ τηδὴ Ψψὰϑ ογθαξοα 1, βοοι- 

αἰυπουῦ ὑπ6 αἰδὺ οὗὨ ᾿πηπιογία! ὐγ. ΤΠΌποο 1 ἀἰβουβείηρ τ Ῥοῦ. ἱ, 20 ον ΗΝ 

ἢ πηδἱηναϊηβ ὑἐπαὺ “ ΟἸγ]δὺ σᾶπιθ, ΔΘ θη Πα βἰμμοα, ἐο ἄὸ αὐγὰ γ 

ΟΕΠΟΙΥ 5᾽π5, Ραὺ ὑπὰῦ Ἠδ ψουἹὰ ἤν οοπὶο ὄνθὴ 1 χρὴ πα ποὺ 

“βἰπηθᾶ, ΕῸΥ Ηρ ψὰβ ἀοβυϊηοα ἰο οοπηθ ὑο ρῖνθ ἃ5 ἱπηπηουία ἰγ ΒΟ 

ε{πὸ γβῦ τηδηὴ ἀἰὰ τοῦ ρόββοβθα αὖ ὑπο θεριπηϊηρ οὗ ογουδίοῃ... ᾿. 

ΟΑἸΥΙΝ αὐὐαοϊζο {16 ἀοοίγπο δηα ἀγρυμηοηΐβ οὗ Οϑἰδηον ψ 0]} ΟΑΙΤΙΝ, 

ΘΟΠΒΙαΘΙΡΆ]Ο ΒΘΥΘΙΙΥ͂ πὶ ὑΠ6 γοιηοάο]οά οαὐϊδίοη οὗ 19. 7) ξιιῖο5 ἐΡΠΗ δα 

(1550). ΕΟ ομανδούου 805. Π6 ορίἹοη “ ὑμαὺ ΟἸ δῦ Βῃοα ἃ μανοὸ θη 

ἐγαϑῃ, δἰ ὑπουρσῃ ὕποσο μὰ ῬΘΘ ὯῸ π66α οὗ Ἠ!5 ᾿πἰογροβιθζοι ὅο τοάθϑτα 

ΟΠΔΙΚΙπα,᾽ ἃ8. ὁ16 οὗ ὑϊοϑθο “νη ἀουϊηρ ΒΡοσα]αὐοηβ ὑπαῦ σαν θῇ 

“πηΐο ὑΐθιη 10 ]ὖ 50 1Ὑ108,᾽ “1 Δ]]ονν,᾽ 6 βᾶγ5, “ὑπαὺ 1 ὑπὸ ἢγϑῦ ὌΡΟΣ 

« οὗ ογθαύϊοη, δηα ν]}}18 παῦαγο ᾿νὰ8. ἀπα ἰβύαν οα ΒΥ ὑπὸ Δ]], [Ἐν ]5ι] 

“85 Βοῦ ΟΝΟΥ ΔΏΡΟΙΒ. 81. τη6}, Μ]ΟΥΟΌΡΟΩ Ηο 15 βαιὰ Ὁγ Ῥαὰ] ἴο "Ὸ 

“16 ἤγβύ-θοση οὗὁ ΘυουῪ ογοδύατα (Ὁ 0]. 1, 15). Ἰθαῦ 5ἴποθ Ἁ}} βου ρύατο 

“ἀθο]αγοα ὑμαῦ 116 νγὰβ οἰου θα 10} ΠῸ5}} ὕο ϑοοηθ Ἐοθοιηον, ᾿ὖ 15 

“δὴ. δοὺ ΟὗἩἨ ΘΧΟΘΘ Πρ ΤΆΒΠΠΟΒΒ ὑο Πηᾶσίηο δηοΥ 6} οα150. ΟΥ᾽ ΔΠΟΥΠΟΥ 

“ὁπ, Ἠὸθ ποθὴ ααούοβ πα ΘΧΔ ἢ Π65. 15. 1Π|,.4. Σ; Φόῖι ἱ, 9 ἢ,, 14, 

1, τό, ν. 25; Μαῦδ, ΧΥΉΝ, 11|,1Χ. 12, ἄσι ; αινὰ οοῃυϊμπιοι ἢ " ΠῚ ΔΩΥ 

“ οο]οοῦ ὑπαῦ βοιο οἵ {]1050 σοηΒ] ἀν] ὴ5 ἂνΘ ηοὺ ορροβοά ἰο {1|ὸ Ὀ6]1οῇ 

οἰμαὺ Ομ γῖϑε νι ῆὸ γα οοπιοα μλθ πον οοπαοιημδίίοιι τρῦ ἢᾶνθ 

ὄββθνη ΗΠ ἰονὸ ἴο ὑ]ιοι ν}}110 5611} βαΐθ δηα πη] 16. ὉῪ Ριι πη οα 

Ήρϑιι, {86 ΔΏΒΨΟΥ 15. 5μουῦ : βίποθ ὑπ6 ὥρ Ὁ ΡΥΌΟΙ Ι΄ π5. ὅαῦ ΟΥ̓ ἐῃ6 

(ρὔθεπμαὶ ἄθογθθ οἵ ἀοά ὑΐοθο ὕνο ἴδοῦ ψοῦθ απ τοὰ τορούμον, ὑμπαῦ 

1 11. 4 ογὺ. ρογάϊ. τ. Ῥ. 382: ΟΘΟΥΌΨΙΒ80, Π6 (118 ΟΧ 60 ΠΟΙΏΪΠῈΠΠ Ρ66- 
ΟἸγϑέυβ 086. δηξθαπμδηὶ Αὐτὰ 060- δία Ῥχν 88 ἔα 1888. ΘΟ] ρα, 50 ΘΠ ΔΌ ΠῚ 
οδγδί ἴδηι ἴῃ γ ΥΡῸ οταὺ ρα Τοῖπι, οϑὺ ΟΒγϊβύασῃ ααἱάθηι Ροθύψ δ: ἈΟΙη]- 
ζαϊυγ9 ὙδγὰΒ ΠΟΙηΟ. ΗΞῚ Αἄδη 0 168 Ῥοοοδυοσδηὺ δ] ἱρβουι Ῥϑοοαΐδ 
φοοοδββοὺ οἰΐγα ταουΐθμι ιϊββοῦ Ὁ σγϊδίαβ ἀοϊομᾶθ, Ὑθ 1588 βΒ0α σοπύυσατα ὕβιηθῃ 
ἱποδχηδίαβ, Π08 δὰ ρἱοτϊατλ ορϊθϑίοη ἋῸΪΒ88 οἰ ϊδυωβὶ ὨΟΤΩΣ ΘΒ ὩΟῺ ῬΘΟΟλΒθβθηΐ, 
υἱσϑηΐοθ ἱπηπιαθα ατι8. Δῦθαπι6. δ᾽ηαπαὰ Ὑϑηθαχαβ δμΐπὶ ογαῦ δα ᾿πη πη σία Π αΐοπι 
ΣΩΟΣίρ, ΒΟὈῚ5. ἀα πάλῃ, απϑ... 4 080 ΟΥΘΔΙΟΙΙ͂ 

2 Ῥγωϊοοί. ΤἼοοῖ. χ. 8 (Ορόγα, 1. 5640): ἰἴὨΪ ο Ὀσίπηβ ΠόσπῸ Οατιξ... ΟΟΙΏΡ. 
Οδέογαχω ααΐα οογύαμα εδὺ Ποῦπὶ δηίθ 226 βίαϊιν ῥγίπιϊ ποηιϊπΐβ απ ἰωρβιιηι, Ἰὰς 
ταπηᾶσχῃ οΘομαϊ απ ἀο ταϊ θη. ΟὨχὶδίο 4263 ἢ, 
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ΤὴῸ ὅο98- 
οὶ οἵ 
Οτοδίϊοι ἃ 
Ἰορὶ πα ΐθ 
ἱορίο οὗ 
ἸΠΑΌΪΥ. 

ΤῊΝ ΟΟἙΗ͂ΡΕΙ, ΟΕ ΟΚΕΑΤΊΙΟΝ, 

«Οιγῖϑὺ βῃουϊὰ ὍὈθ οὔγῦ Ἀράθθϑιηου, δῃὰ ρασίδκου οὗὨἨ {86 βδιηθ παὐογθ 

ον} 8, 1Ὁ 15 ποῦ τρὺ ὅο ἱπαυϊγο ζαγύθ6Υ.... ΤῊ]5. τα οϑὺυ Οβἰδη- 

ἐ ΔΘ ὉΠ] ΒΟΥ Δ588115, 0 αὖ ἐπ ργθβθηῦ ἐΐπηθ δ δραῖη ΠΠΔΡΡΙΪΥ 

ἐ αἰβουββοα {18 αὐοϑύϊοη 10. γὰ8 ὈΘΙΌΥΘ 55} τηοοϊθα ὉΥ ἃ 

ἐξ ν" 

ΟΙΩΘ ΘΙ Νἰ πἰδὲα ον Ον ν πιαὶηὐαϊπθα, δηα ἐμ 18 δου 08. 0]0856 ΡΟῚ 

{88 δββθῃοθ οὗὨ ὑπὸ ἀοούγίηθ, ἐ]ιαῦ ἀπ] 16 πο ποοαρα 86 τχραϊὰ- 

ὑουα} οὶ οὗὨἨ ΟἸινιδὺ ἔον 1.0 βΒυαρρογὺ οὗ ὑΠ|6 1} πποι ψ ὺ ἀοα, Α 

Βίηρὶο 1ΠΠδύγαθοη. Ψ}} Ὧ6 Βυβιοϊθηῦύ. ῬΌΠΑΝῸΒ ὑπ ΘΧΡΙΘβ865. {116 

ὑπουρ!ῦ : “Ἔτοιὰ ὑπ6 Ὀθρὶπηΐπρ' οὗ {π6 μου] [Ὁ γ180] γγ8 δπὰ 185 {110 

.Μοάϊαΐον Ὀθύνθθηῃ ἀοά ὡημα {ϊπ0 βοη5 οὗ Οοἄ, 858 γαϊϊουϑ] ογοαύι 85 

ἐχηδᾶθ 1π {Π|Ὸ06 ἱτπιᾶσα οὗ Οοά, ὑπγουρὶι ποτα ἀἴομο {ποὺ δά ἴῃ {6 

ὁ θορὶπηΐϊηρ δηα Πᾶν Ὀ]Θββθάμθθθ, ὑπαὺ 18. ΘΟ πΐοπ ψ] ἢ πὰ 

“γαϊίοη οὗ αοα ἃ85 {}6 ]ι]σ]ιαϑὺ σοοά "᾽ 

1Π. 

ΤῊ6 Ἰοὴησ 1ἴπ6 οὗἁὨ δυο 1ο8. 0} 6 πᾶν οχαιηϊπθα 5]10 8 

Ὀθγοπά αὐοϑύϊομ ὑμαῦ {110 οπρο] οὗ Ογθαύϊομ ᾿ 15. ἃ }ιυ8ῦ Βα} )οοῦ ΤῸ 

ἀἰδβουβϑίοη. Τὴθ Ὀ6]1οὅ ὑΠαὺ {116 Ἰποδυηδύϊοη γα8. ἴῃ Θββθηοο 1η(6- 

Ῥοπμάθηῦ οὗ ὑπ6 ΕΔ] δᾶὰ5 θθθῃὴ ποιά ὈγΡ τηθὴ οὗ {Π6 τηοϑὺ ἀπβθνυθηῦ 

Β6]10015, ἴῃ ἀἰβουθηῦ αγ8 ἀπά οἱ αἰ ἴδγοηῦ σγοαπῖθ. 1] μοσσανοῦ ἴῃ 

{Π| τηδῖῃ ρτ66 ἴῃ {}118, ὑπαὺ ὑπο Εηὰ ἴῃ ἐ1ι6 ὈΟ]16Ε ἃ ΟΥΟΥΤΏΙῺ; ὈΓΤΟΙΉΪΒ6 

οὗ ὑπ6 ἁμὶν οὗ {π8 Τινῖηθ οὐοΥ ; ἃ δ] Π]πλθηῦ, ἃ ΘΟΠΒαΙΩΤ ὕΊοη,, οὗ 

110 ΟΥΡΊΠ8] ῬΌΓΡΟΒΘ ΟΥ̓ ογθδύϊοῃ ; ἃ ΤΟ 6 ΘΟΙρ]Θύο δηα ΠΑΥΟΏΪΟΤΙΒ 

ΥΙΟΝ οὗὨ ὑπο τϑϊύϊοῃ οὐὗἁἨ βιυϊθ Ὀεῖπρ ὑο αοα ὑμδ οι Ὀ6 ρμαϊποά 

οΟὐΟΥ 156. 

1 Τηϑὶϊ!, Ἰἰ. 1.2, 4----7. δ Θοπο] 68 : 
Φυδ8 πδοίθημϑ σοζαξανὶ Ὡθοηΐαθ, ῬΓῸ 
ΒΥΠ  ΒΒΙΙΩΒ ΟΥ̓ΔΟῚ]15 ἀποὶξ Οδβίδηᾶου, 
ΠΟΙΡΘ πὖ βυδγάτη Βρθου]αἰ]οηττὶ ἀὰ]- 
οθάηθ ἱποοσίαίιβ Υἱ αἰ σ] 08 ῬδΏ88 ἀθ 
ὩΣΏ1Ο οὐὔαγο βο]οϑί. 

3 δϑυμηηίαρηια, νι. 2]. ΟὐΏΡ. Ζ8}- 
ΟὨΐὰβΒ ἐπ Ηοσχαόηπι. ππι. Τιδ. 1], δ. 2. 
Ῥοοοθτηὰβ οὐΐασα ἴῃ βἰδέιι δηΐθ ἸαρΘΌ ΤΩ 
[Δἀδηηι}}} ΟΡ ΒΔ Ό 880 ΟἾ δύο ΤΏ6- 
αἰδίοσθ, ὩΟΩ ῬΘΣ ἀιθηι ΣΘΟΟΠΟΣ ΚΟ ῸΣ 

αι... 86 ΤΟΥ ΠΙΘΙΏ ὈΥΒΟΥΨΆΣΟΙΣ ἃ 
Ῥοοοδίο... Βαοδηὰς (Πιδιϊ, ΤἼοοῖ, ΑΥ. 
Χ, 3,) Ῥ. 106) .868 ΔΙτηοδὺ ὑπ Β88Π10 
σΟΣὰΒ. 1 αν ποῦ βϑοῃ ἰμδὺ {π6 Εη- 
5118} Βθίοσταουβ ἑουοῃθα ὉΡΟῚ {160 41168- 
το ; δῃὰ 1 οδρηοῦ πᾷ ΝΥ 11οὐ 5 ὈΟΟΪΚ 
ἀδό διαί Πιοηιϊπΐδ, ἰοὸ ΜΙᾺ Οογμασὰ 
ΤΘουβ (800. ΤΉἭΘοΙ. 111, Ὁ. 444), ἴῃ {868 
ΤΙΟΊΌΥΔΥΥ οὗἨ ἐδ Βυι 15 Μβοϑυμ ΟΥ̓ 11 
{16 δ υγ]αρσθ Το Β ἐγ ΤΙ ΛΌΓΑΙΥ. 



ΤῊ; ΟΟΞΡΕῚΙ, ΟἹ ΟΒΕΑΤΊΟΝ. 305 

Τη- ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ἃσὸ ὑΠ0 ὉΠΘΟΥΥῪ οὗ ὑμ0 ιν 0 ΘΟΟΠΟΙΥ, δ 6 ΠΙΔΥ 850 ΤῊΘ ΒΘΏΒΘ 

ΒρΘαΪς, Ὑ11 ῥγοβοηῦ 1ύβο] ἢ ΠάΘῚ δῃ ἀϑροοῦ σΟΥΓΟΒΡΟΙ ἰησ ιν {118 ἬΣπο ̓ 

ΘΘΠΘΙᾺΪ αβρθοὺ ἀπο ἡ ]οὶλ 16 ψμῸ]6 ΠϊῦΘ ΟἸΔΘΙ, 50 ἔ" ἃ5 10 ΘΟΙΟΒ ΤῊΡΜΕ 

ἁποῦ Ἀυτηδη ΟὈβουγαϊίοη, ργθβοηὺβ 105618, Τῦ οαπποὺ αὐ Ὅθ ὑπαὺ ἔδιο ὁ ιΔΏ66. 

γΙΘ 5 ΉΙΟΝ τὸ οαἰονίαϊηθα οὗὨἨ {1Π|ὸ γοϊαθϊοιϑ οὗ ταϑῃ, ὅο {]ιὸ ὁα να} 

οι ΜΙ ο ἢ6 Πνοϑ, οὗἨ {μ6 θαυῦμῃ ὕο ὑΐθ τπιηΐνοιβο, οὐ {116 ρονοὰ 

οὗ παμηδῃ 16 ἴο {116Ὸ το θαυ 0]0 ρουϊοὰ οὗὨ ὑΠ0 οχὶβύοημσθ οὐἨ {16 

οὐ͵]θοὺβ οὗ β56π56, 8]ιου]ὰ δου οἷν νίονβ οὗ {πὸ Ῥθαἀομμρθίϊοη ἃηὰ 

Οοπϑιπιιηδίΐομ. οὗ τηᾶῃ, ποῦ ἰπ Θβθθῆθο (δ ἴμ ὑΠ|6 πιοάο οὗὨ ΔρῥΓθ- 

Ποηβίου, Τὺ 158 ΠΏΡΟΒΒΙ]Θ ΓΟ ὰἃ8 πον ο πηἀογβύαμἰ ἃ ἔονπιαα 

ΨγΠ10}. ἀθα]α ιῦ]. τᾶ δα {16 σχου]ὰ ἴῃ ἀχὸ βθῆθο ἴῃ. ΨΈΙΟΝ 1 

γγὰβ τπιηἰουβύοο ο ὑΠ6. οαγῦΐ. 8 Υορ ΡΟ ἃΒ {116 οϑηύνα οὗ {πὸ 

βυβίθιῃ οἵ τηϑίουϊα] ογοαύίοι, ἀμ ὑ]κ6 ᾿νασαδηὶ μοθ ἃ5. ᾿ιανῖπρ οχιβυοα 

ἴον ἔνο ΟΥ̓ 51χ ὑϊπουβαπὰ γθᾶ.8, 1160 οἴθοῦ τιροη ὑπ6 τϊπμα οὗ {116 

ΡΒ ἢ ΒΊΟΝ 1 15 ΟΧΡΓΙΓΟΘΒΟΔ τχπϑὺ 06. αἰ Πουθαῦ θνοι 1 νγὸ τ180 

ὑΠὸ βῶιθὸ ψογάθ, Απά {116 βονογοῖρῃ. Ῥιθομμηθπμοο ΟΥὨ βου ρθῦι 8. δ5 

016 νθ 1010 οὗ βριυῦαα] Καον]θάσο 1165. 1ῃ {Π|8, ὑπὰῦ 1ὖ Ππ8. ΠΟΥ 

ἰηὐονρυθύαυϊοη. ἔροιη ΤΟ ρ ΟΧρΘυίθοο, Τ71|16 Βοῦρύασο ἄσοβ ποῦ 

οἄδιισο, Ὀπῦ οὐ γόνοι οὗ δηὐθγιηςς ἢχὔο 105. Ἰηθδῃϊην ΟἸ ΏΡΌΒ. 

1 ΠΠπἸθὴ ἴθ δ ἀθᾶυ αν ὕο ΘΟΉ ΒΊΟΣ {16 φαθϑύοη ᾿ΘΌΓΘ 5 ἔγο πὶ 

{π6 γμοβι θύοι ἵμ Ψ Β10]. 6. ἃ1Ὸ Ῥ]ασθα πὶ τοραγὰ ὑο {10 ὑοιολῖηρ; οὗ ὕπο 

ϑουϊθύπτο, τγὸ 58.811 06 164 (1) ὕο ὀχϑιιῖηο ψ]ιαῦ βογιρύαγθ ὕθδοθα οΥ ἩΠΘΤΕ: 

ἰηαϊοαῦοβ αϑ ὅο {Π|0 Θββθα θα! γϑαυ]οηΒ οὗ πιὰ ἐο Οἷα ἀνὰ ἰο {πιὸ χουν]α, Τθἰύϊοη οἱ 
᾽ γηδῇ ἴο 

80 [ΔΓ ἃ5. ΜῸ φ) ΠΟῪ ΔΡΡΙΌΠομα ὑπὸ γτονοϊαύϊοη. ὑν 10} 15. τηλαθ οὗ ΤΩΣ ὐΠ 
16 ψΟΙ]ά; 

ἔμθια : δι ὑπο (2), ἸοοΚίηρ αὖ ὕπο ψ0]0 γονοϊαύϊο οὗ ὑπο θΊνίηο 2. 1]}0 
. . ς ΟΟὨ 50» 

Ῥαγγροϑο τοοογἀθα ἴῃ {6 Β1016, ὕο ἀθύθυ πη, ἃ5. ΤᾺΣ ἢ πὰν 06, {110 χαθῃᾷ 
ς . ; τ τὰ αβῃθοῦ οὗ 

πιούϊνοβ, 11 50}} ἃ ψογα την Ὧ6 τι5ο04, ἕο ψΏ1οΪ {110 ΤΟΥ ΔΌΙΟΙ, 15 ἴο ἐν Τηοϑν- 

6 δϑϑισηθά, 
ὨΔΙΙΟῺ. 

1. ΤῊΘ γοϊαύιοῃβ οὗ πιδὴ ἰο αοα διά ἰο {86 νου], 45 1δϊὰ ἀν τ, Μβῃ, 

ἴῃ δουρὕαγο, ἸΏ Ὺ 6 ΘΧΡΙΘαβθα ἴῃ ὑψοὸ ὈΧ6 ΕΓ ρυοροβιδίομβ, [ἢ ΓΘ] 0 ἢ) πδάθ τη 06 ἸγηΔρθ 

ἰο αοἄ, τηδι “χὰ5 τπλάθ 1 ΗΠ θᾶσο (1). ΤᾺ τοϊαθίοι ἴο {1|0 ψοι]ά, ΠΥ Σ, 

ΤΏΔῺ 18 80 γοργοδθηΐαύίνο οὗ 0}6 ν]51}]6 ογοδθίου (11). ΕἸ θοῆς 
δΐοῃ ὦ 

Ν. 20 



2406 

6 γΊΒ 1016 
οΥθδ οη. 

(ὴ Μίϑῃ 88 
[06 ἱτηϑρθ 
οἱ ἀοά 
ἴο ὈΘ 
τοραταοα 
(α) ἱπάϊ- 
ν] 0.4}}γ, 
δηᾷ () 
ΒΟΟΙΔΙΪΥ, 

(α) ΤῊΘ 
ἐπαϊνια 8] 
ΤΛΆΠ, 

ΔΙδιι δ 5 
ογοδίθα 
ποραρῇ ἢ 

ΜραϊαίοΥ, 

ΤῊΝ ΟΟΒΡΕΙ, ΟΕ ΟΚΕΑΤΙΟΝ, 

() Τὰὸ ὑσὶ ὑμπαῦ πηϑῃ ἡ γ88 “ τηδάο ἴῃ {110 ἱπιὰρθ οὗ ἀοά᾿᾿ δατηϊὺβ οὗ 

ὑνο ἀἰβύϊπου ἀθυθιοργαθιίθβι [Γὄὺ ΤλΔῪ ὉΘ νἱθυθα (α) ἴῃ τορατὰ ο ὑπὸ 

ἰἸηαϊν᾽άιΑ], οὐ (ὁ) ἴῃ τοσαγὰ ἕο ὑπ6 τὰᾶθθ. Τὰ Ὀοὺδ γϑδρθοβ τῶϑῃ 5 

ογθαύθα ἰο σαΐπ ἃ αἰνίπο 1άθα], Τῦ 15 ὑγσαθ ἱπάοοά ὑμαῦ ποὶύμον {86 

ΤάσΘ 0 ὑπ ἱπάϊνί ἀπ] οδπ 06 ῬΙΌΡΘΙΥ οοηδιἀογϑά ἀραγὺ : 680}} 15. 46- 

Ροπάθηπῦ ἀροὰ ὑπ οὐμοῦ ΤῸ ὑπ αὐξαϊππιθηΐ οὗ 108 μογίθούϊοῃ, Βαῦ 

ΤΑΌΘΝ 15 σαϊποά Ὀούἢ ἴῃ ΟΙΘΆΓΠ685 δη Ὁ] 655 ΟὗὨ ΥἹΘῪ ΟΥ̓ ΘομΒ] ἀουην 

ὑπϑιῃ Βοραγδίοὶϊ Υ, 

(α) Τὸ ἰϑ Ψ]ΟΙ]Υ ὉΠ ΠΘΟΘΗΒΑΥῪ ὑο ᾿ηηπὶγο ἴῃ δῦ Θχαοῦ ΒΟΠ56 Τ]8Ὲ 

γα “Ἰηλθ ἴῃ {16 πηὰρθ οὗ αοἄ, γο μᾶνο ἼῸ ἔλοα]1685 ἴον {}6 

ἱπνοβυραιίοη, ΤἼογθ 15 ΠΟΜΌΝΟΥ ὯῸ ΔαοΟΥ ἴον ᾿πἰὑπ0 {110 

παρὸ ὕο ΔΗΥ͂ ῬΑΥ ΟῚ ραγὺ οὗ μἷν παύασο, ΕὟΡ τι ὑπ ᾿ηα!νΙάσαὶ 

τηϑῖι ἴῃ 1.18 ΘΟΙ 6 χ θοὴν 15 ὉΠ0 ; ἃ ἃ5 Ἰη8ῃ [6 χὰ τηϑο τὰ (ΟΝ 

Ἱπη80Ὸ ἴο σαϊη Η]5 1ΠἸΚΘΉ 655. 

Τὴ {π15 νοῦ κ 6 Πα οοηδίαπηὐ προορὰ οὗ ΠΙΊνπθ μοὶρΡ. Α516 γα 

τηϑ8 116 νγὰβ ποὺ αὖ οὔθὸ Θὰ ρΆ 016 οὗ παΐου ψιῦ αοα, ΤῸ τοδο]ι {115 

ΘΟΠΒ τ τ ῦϊοιι πὸ τοαπϊγοά ἀἸβοῖρ] 16. πιὰ ὑταϊαΐην, [Ια {{Π|0 Πν!ηθ 

ΟἸΪΟ ΠΟΘΙ ΔΙῸ “ Πρδῦ την 6 θη δηα ὑπ οι ἃὔέου γα 5. σοί 5᾽,᾽ 

ΤΕ ὉΛπθη τὰ 1 ἔᾺ]ΠΠ|6 {110 Ἰῶνν οὗἁὨ 115. Ὀοΐηρ, ᾿6 ψγοῦ]α 5601]}}, 50 

[ἊΣ ἃ5 ὅ71ὸ ολῃ Β00, ᾶνο βύοοί ἴῃ προ οὗ ἃ Νίοαϊαῦον ὑμροιρ]Σ ψ]ιοτα ὑ}ιῸ 

Τοϊαύϊοῃ οὔἉ ζο]]ονν 51}1}0 1} (ἀοὰ πν] οι Πᾶνθ Ὅθθὴ βαβίαϊποί, δα ἄθου- 

Θηρα, ἃπα ρογζθοίθα, ΝΟΥ 15. 1ὖ ΘΆΒΥ ο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαὺ {Π|15 [0] 5110 

οοὐ ἃ ̓ανὸ βόδι πηδῖθ δύω }]ο δα Ῥουηδηθηῦ 1 ΔΗΥ͂ Οὐ 6. ΨΥ ὑμδη 

Ὦγ {πὸ πηΐϊοῖ 'π ἄτι6 ὑΐμιο οὗ Ἰηδῃ ν1{Πῃι Οὐ, Δοσομ 56 ἃ ὈγΥ {86 

1 ΤΥγρ Δ Ό1]65 ἸρῚ Ὰ ΟΥΩΪ πιοᾶο 
41 οὶ οχβρθοίψηΐ [ΟΠ θ 15. Δαρταθηἰϊ, 

οὐ βὰ πδύθσο ᾿πἢγτηϊαύοιῃ δἀβουιαηῦ 
60... Φἀτπ|ιὶ νου αν ΒΔ} 1168. ο5680. δοίου 
1)60, οὐ ῃ]γ 6580 ΑΘ ἢ ἰΐαχ 16οὐ 
Ποῖ, οὐ ππὸ ἔδοῦϊ ΠΟ 118, 41 9115 
᾿τγα Ομ 1165. ρα ἀαδι πηαΐα ΔῊ]- 
1η}}18. Ηΐθ6 61 πο Ππηραίδηΐ Π00, 
ποι ΐδη ΠΟ ΠΟΙ] ΟΒ ἴδοὶϊθ θα... ΝΟΝ 
οηΐηι ἱπηρα ατηιϑ οἱ, απο ληλ πο ΔῸ 
ἰηϊο 1 ἔβοῦ βαμλ118, εοα ὈΥΙΠΊΟ α]- 
ἀοη οπλἾΠ 68, ὑππὸ ἀοιηπη 1)11}... (1τῸη, 
ἦν. 28, 4: [Π6 ὙΠ016 Ῥ8 588 668 18 ΜΟΙ 
οὗ ολτοίαϊ βίαν : ΘΟΙῺΡ. 111, το, 2; 11]. 
10, 1). 

ΤΊ6 ὑποπριί, ψ]οἢ 18. βίαυ πρὶ αἱ 
Βγεὺ ἴο 8, πη ἔγθαθηῦ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῊ ἴῃ 

ΑὐΠαμ βιὰ: ἦς Πρ. ῬΟΥ͂Ν ὃ 51, Ὁ. 75 
αὐτὸς γὰρ [ὁ τοῦ θεοῦ λόγος] ἐπηνθρώπη- 
σεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν" καὶ αὐτὸς 
ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν διὰ σώματος ἵνα ἡμεῖς 
τοῦ ἀοράτου Ἰϊατρὸς ἔννοιαν λάβωμεν" καὶ 
αὐτὸς ὑπέμεινε τὴν παρ᾽ ἀνθρώπων ὕβριν 

ἕνα ἡμεῖς ἀθανασίαν κληρονομήσωμεν. 1)6 
θοῦ, ϑψη. Νίο. 8 14, Ῥ. 173 ὁ λόγος 
σὰρξ ἐγένετο ἵνα... καὶ ἡμεῖς ἐκ τοῦ πνεύ- 
ματος αὐτοῦ μεταλαβόντες θεοποιηθῆναι 

δυνηθῶμεν, ἄλλως οὐκ ἂν τούτου τυχόντες 
εἰ μὴ τὸ κτιστὸν ἡμῶν αὐτὸς ἐνεδύσατο 
σώμα. ΟοἸρατο Νονχδη, Νούθ οἡ ἐλὸ 
Δοσονεῖ 1) ιβοοιγ86 ἀηαϊηιϑὲ ἐδ Αγϊαπα 
δ 21) Ρ. 280, ἴῸΓ ΟΥΠΟΥ ΤΟΙΘΓΘΠΘΘΒ; δηαᾶ 
ὕπο ἱπᾶθχ ὑπᾶρυ θεοποίησις ; δηἃ βἴ06Σ 
ϑιυ. θεοποιέω. 



ΤῊΕ ΟΟΞἙΡΕΙ, ΟΕ ΟἸΒΑΤΊΙΟΝ. 

ὉΠ]Οη. οὗ τη8 ψι Ἡΐπ 0 πγὰ8 ὑπ6 Μαοάϊαου μούψοοη αοὰ ἀπά 

Ἰη80, Δα ἴῃ ὙΠΟΒ6 Ἰηιᾶρο τη 85 πιδάϑ', 

Ἰγθηδοιι8 ΠΔ5 σίν θη ἃ βγη σ ΟΧΡΓΘΒβίοη ὕο {]ι}5 ὑσιι}, Ηδ βίαν ἐβ 

ἱπάθϑα ἔτοση ὑ}}8 ΘΟΠβ ἀδγδίϊοη οὗ Ἰπλῃ ἃ5. (Ἅ]]6ι, αὐ 1115 ἀγραπιοηῦ 

Ρᾶ5568 ἰηΐο δὴ ἈΡβο]ΐο ἔοσα. ροακίην οὗ {Π6 πδοθβϑιγ οὗ {116 

ΤΑ δύο. ᾿9 Βαγ5: “1 τηδῃ ᾿ιδὰ ποὺ σοῃαιογθα {11ὸ Δα νουΒΆΓΥ οὗ 

χη, ὑπ6 ΘηθΥ οι ποὺ παν Ὀδοὴ π50 17 οοπηπογοά, Απὰ 

“ρα, 1 αοά δὰ ποὺ Ὀοβίοιννοα βαϊνγαύοη, ψνὸ 5!οα] 4 ηοὺ ᾿ᾶνθ 

“ῬΟΒΒΟΒΒΘΩ͂ 10 ΒΌΓΕΙΥ, Απά 1 τἸηλῃ δ ποὺ βοοῃ αμτξοά ἰο Οοά, 16 

ἐρου ἃ ποὺ αν ραγίακοη οὗἨ ἱποουετρύϊοθ. ΕῸΡ 1 ὑγᾶβ. ἸΟΟΘΒΒΑΤΥ͂ 

οὐμαὺ {1160 Μοαϊδίου οὗ αοά νὰ πῖοὰ ὉΥ ΠΝ οὐ Οββομθϊα] γοϊαθίοη- 

ἐδρ 1} Ὀούΐδι 5ου]ὰ Ὀγίηρ Ποὺ ἐοσούμθι. ἰμὐο ζἸοη51}}0 ἀπά 

ὁ ΘΟΠΟΟΥ͂, ἀρ οἡ {116 ομ6 ]ιαα ρυθβθηῦ Δ ὑρ αοά ἀιλά οἱ ὑ}ιὸ οὐἱιον 

ἐγ Κο Οαοὐ Ἰκόνχῃ ἐο χηδη.᾽ 

Μογοονον, 1 νο γτορανα {1160 ργοἀορυϊηοα Πυπη Υ οὗὨ {Π|ὸ ὅοι οὗ 

(ὐοά 85 ὅδιο ἀγομδῦνγο οὗ μαϊαδηῖϊ ὅ, Πρ} 15 ὑμσόνσα ἀροι {16 ἀοοίεϊπθ 

1 ΠῚ] }15 ἐποιρ]ιὺ 15. ΟἸΟΆΤΙΥ οχργορβοᾶ 
ὮΥ ΙΔ ΟὨ]νἰδέϊσ ὉΠΟΟΙΟΚΙ ΔΒ, 
πο ρ}} ΠΟΥ 60 πού [Ὁ]]Ο 10 οαὐ ἰο 
19. 11}1} Ὀτοαάίῃ. ἨἩΗοιϊίηττα ᾿ῃΐορτο- 
ται Μοαϊαΐον [{ὰτὖ ΟἸιτ δύ 5] τοαροοία 
ῬΥ 118 ὉΠΙΟῚΪΒ δηΐο ἸΆρδιη, 
4«αἰὰ ΠΟΙ ΪπΠ05. ἸὐΟΡΥ ΟῚ ῬΘΥ ΒΟΙΡΒΟΒ 
5604 γοῦ ΕἼ] πὶ 1)61 οεδῦ 00 αἰ] 
οὐ οοπ͵] απο, φασιαϊα 1051 υἱβατα ἔα 
ἸΑΥΡῚ ΣΙ 115 ΟΥ̓Δ ΔΙ ΡΟΓΑΙΒ ΘΑ 1Π Δ}}]- 
οἰὐδα οππὶ Ποο...Τπἀθ 4}0 1110 πη] 
ζαϊῦ αἴᾳαα οὐ πίον Το οὐ 1105 Π60], 
ΒΟ. ογθα αγβ ΤΑ ]ΟΏΆ]ῸΒ. δα ΠΠΔΡΊΠΟΙΙ 
1)61 οοῃα 5, ΜΘ ἴδίου ΡΟΥ 4 ΘΙ ΒΟ] 11} 
Ἰὼ βιαύαμῃ ἰηἰ το παθαδγαηΐ οὐ μα) θηΐ 
υοδελυπαϊποια, μοο. οϑ, Ομ ΟΠ ΟΠ 

οὐ ἔγυιϊίομσο ΠῈΣ ἐδ) ΒΙ1Π1}}}1} 
Ὀουὶ (Ροϊδηιβ δ μη ίαρηα, νΊ, 47). Οοια- 
ῬΆΙῸ Ὁ. 20.. 

3 Τγρη. 11, 18,7 Εἰ γὰρ μὴ ἄνθρωπος 
ἐνίκησε τὸν ἀντίπαλον τοῦ ἀνθρώπον, οὐκ 

ἂν δικαίως ἐνικήθη ὁ ἐχθρός. Πάλιν τε, 
εἰ μὴ ὁ θεὸς ἐδωρήσατο τὴν σωτηοίαν, 
οὐκ ἂν βεβαίως ἔσχομέν αὐτήν. Καὶ εἰ 
μὴ συνηνώθη ὁ ἄνθρωπος τῷ θεῷ, οὐκ ἂν 
ἠδυνήθη μετασχεῖν τῆς ἀφθαρσίας. "ἔδει 
γὰρ τὸν μεσίτην θεοῦ τε καὶ ἀνθρώπων, διὰ 
τῆς ἰδίας πρὸς ἑκατέρους οἰκειότητος, εἰς 
φιλίαν καὶ ὁμόνοιαν τοὺς ἀμφοτέρους 

συναγαγεῖν" καὶ θεῷ μὲν παραστῆσαι τὸν 
ἄνθρωπον, ἀνθρώποις δὲ γνωρίσαι τὸν 
θεόν. 

ΟΟΙΏΡΑΓΙΒ Υ- τύ, 2 Ἰὲν τοῖς πρόσθεν χρό- 
νοις ἐλέγετο μὲν κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ γεγο- 
νέναι τὸν ἄνθρωπον, οὐκ ἐδείκνυτο δέ" ἔτι 
γὰρ ἀόρατος ἦν ὁ λόγος, οὗ κατ᾽ εἰκόνα ὁ 
ἄνθρωπος ἐγεγόνει. διὰ τοῦτο δὴ καὶ 
τὴν ὁμοίωσιν ῥᾳδίως ἀπέβαλεν. ὅποτε 
δὲ σὰρξ ἐγένετο ὁ λόγος τοῦ θεοῦ, τὰ 
ἀμφότερα ἐπεκύρωσε' καὶ γὰρ καὶ τὴν 
εἰκόνα ἔδειξεν ἀληθῶς, αὐτὸς τοῦτο γενύ- 
μένος ὅπερ ἣν ἡ εἰκὼν αὐτοῦ καὶ τὴν 
ὁμοίωσιν βεβαίως κατέστησε, συνεξομοιώ- 
σας τὸν ἄνθρωπον τῷ ἀοράτῳ πατρί [00 
Ὑ 5} 0116 Ὑον 11}}}]. 

ἷν. 33, 4 πώς ἄνθρωπος χωρήσει εἰς 
θεὸν, εἰ μὴ ὁ θεὸς ἐχωρήθη εἰς ἄνθρωπον. 

111 ἔοσιι ἐχωρήθη ἴῃ {18 ΘΟΠΠΟΧΊΟΠ 15 
Βἰτϑησθ (ΟΣ. ἷν. ,8, 2). Τὸ Τιδί! 
ὑγϑηϑιαἴϊοι 5. πούπιηρ ἰο ὀοτγοβρομα 
ἴο τ. Το Ὕστοοὶς τα ὑγθβοσνοᾶ ὕν ΤΠθο- 
ἀοτού, 1) .αϊ, 11, Ῥ. 129 (Δ ῖρπο Γαΐ), (". 
Ιχχχῇ]. 171). 

8. (οηηραγθ Το γί ]]. ἐδ 1 6 7}. ΟΥ̓ Ν, 
6 ιοζξοιαμαπο οαἰπὶ 8 ΟΧΡΥΙΠ16- 
Ῥαίΐαν Ομτιβίπα οορσιαθαύαν Βοῖὴο ἔπέιῖ- 
τιβ, ααοᾷ οὖ Ἰἰπηα8, οὖ ΒΟΥΟ ΟΔΙῸ, 
απο οὗ ἰογτὰ ὕππο. 8516 δ ΐπ ὈγΒία 10 

20---2 

307 
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ΤΏ τ0]8- 
(ἰοῃ οὗ 
{19 Ἰᾶ68, 
ἴο παΐ 
οὗ 16 
Αἰομθ- 

τηθηΐ, 

(Ὁ) ΤῊΘ 
ὨυΙΏΔΗ 
Τ86θ. 

ΑΙ 10 
γΑΥΙΘΙΪΘΆ 
οὗ [6 
γ806 ἴο 

ΤῊ ΟΟΞΡΕῚ, ΟΕ ΟΒΕΛΤΙΟΝ. 

οὗ Ὁ80 Αἰοπαϑῃγχοηῦ, Τῦ Ῥθοομλ68 ἴῃ 18 ΟΆ80 1ῃ Βοῖῃθ ἀθργθθ 1ῃ 6111 106 

ον ΟὨτιεὺ οουἹὰ ΔΚ (ἢ γ8 τΔῪ 50 Βρθᾶ τ) ἐᾷ Κθ τηδηβ παῦιγθ ἌΡΟΙ. 

Ἠΐμ, ἃπὰ βυθυ ἴῸΣ τηϑη, ἱμαϑτα 0) ἃ8 ΗΔ 6 ὕοοὶῖς ἀροη ἩΠ]πΠλΒ6]} ἃ 

παύατθ 10. γα ποῦ Δ]10ὴ ἴῃ ᾿ἰὑϑ 1ῴθα, θα Ολ6 ΜΏ101.. [ἢ ΒΟΙῺῚΘ 

ΤΩΥΒ ΘΥΪΟΙ5. 5680 ΜῸΒ 1. 108. ΒΙΌΡΙΙΟΥΥ ῬαΡυϊ ΠΥ δὰ πὰρ οἵ ΗΒ οἶα 

ὑποῦρὶι τὖ Δα [8116 

50 ἕὰν ὑΠθὴ {}16 δβϑϑι αὶ σοπϑυϊξαὐϊοη οὗ τη βαροοδὺβ αὖ Ἰοαϑὺ {16 

ῬΘΙΘΥ ὑμαὺ ὑλ6 Τηολνηδύϊοη, Ὁ ψ]ιο τσ ἀπάογβίαμα ἴῃ ὑ}15 οᾶ80 ὕπο 

ἑα]κῖη» ΟΥ̓ δἰ 1655 ἀμ μον ίϑούθα δ }γ πιύο αοα, νὰ ρᾶτὺ οὗ {116 

ῬΙΥ]Θ ΘΟΙΠ56] 1η ΟΥ̓Δ ΙΟΗ. 

(Ὁ) Τβοθο σομβι ἀογυ]οηΒ Μ1Ο ΔΡΡΙΥ͂ ἴο ὑπὸ ἱπαϊνταταὶ τη 

οὐὐαϊῃ στοαῦου νοι σῦ 11 ὉΠΟΥ͂ ἃγὸ οχύθηἀρα ο ὑμ6 γϑοθ, Αο οἀμποῦ 

λῦ Ὀο]ῖονο ὑμαῦ ΠΟΥ ΔΏΥ ΟἸΣΟι δύ 05, ἃ πα ΨΏΟΙΥ ἂραγὺ ἤρομ {816 

ἘᾺ11, ὑπογθ νοι]ἃ ὰνθ θοΘμ. ἃ υγορ Ό55. ἴῃ Π0 τὰοο, ἃ5 Μ08}} ἃ5. ἴῃ 6 

ἱπάϊνιἀ δ], ὑονγωγὰβ ὑπο σγαάμα! {]Π]ταθηῦ οὗ ὕΠ0 1ἀθὰ, οὗἩἨ ᾿να μη) }ὐγ. 

ΑἹ] ὑπαῦ ννὰβ μούθη δι} }}γ πο] ἀθα ἴῃ τλλῃ 1 ΠῚ5. νΔΥΙΟῸΒ τ] αὐ] 5 ὅο 

υοῖης ψουὰ μῶν Ὀ661) τΟλ 561 ἢ} ΤΥ Ῥανύβ, τ {Π15 ΨΑΥ͂ [89 

Ὑ]1016 οοποθρύϊοι οὗ ᾿πμλ γ οι] μᾶνο θθθ ὈΙΌΚΘΩ ἀρ ἃπὰ α18- 

ἐσ! υίο(, 50 ὅο 50ϑαῖκ, νου μ}ν σοι ] 55 βορασαῦθ Ῥουβομ 0165, ΤΉ ΘΓ 

μοῦ ]α ὑπο ἤανθ θθθα ποοά οὗ βοῇ μονγοιῦ ΟΣ Μ] οι αὖ Ἰαδὺ 411 {116 

βοδύϊοτοα οἰθιαθιΐβ οὗ πιλ]ιοοὰ βῃου!ὰ 06 Ὀτοιρὶιῦ ὑορθῦλον ἰμΐο ἃ 

ῬΟΥΒΟΠᾺΪ ἀπιγι [ἃ οὐμοὺ γογὰβ ὑΠὸ ὁπάθανοι ὕο ἔοϊ ον οαὐ {10 

ΠΟΡΏΔΙ «ἰθνοϊοριμοιὺ οὗὨ {16 πη τάοο ἰθϑ5. τι ἕο Ἰοὺ ἔῸν ὑπαῦ 

Ὑ ΏΪΟΪ ΔΏΒΝΘΥΒ ὅο ὑμ6 Τμοαγηδύίοη, ὈΥ̓͂ 8101). {16 οοιηρ!οίθα Ὀοάγ 

μ]σὺ θὸ Ὀτοιιρῦ ᾿ηὔο ἃ ΠΠᾺ] πὶὺν 1 [0] ον 5}}1}} νὰ αοὰ. 

Ἐὸν Ομ Ἰϑῦ, ἃ8. Ἅὸ ἃγϑ ὑδισ]ῦ, ΒΡ ΪοΒ ὑμαῦ 10}. σΊνΘΒ. ἃ ΘΟΙΠΔΟΣ 

116 ὕο 411 ἐπ6 τηϑιαθθιβ. Ηδ 18 ἐμ Ηρδὰ οὗ {16 Βοάγ, Α1] {Π|ὸ ἀ1Ὲ 

6 Ὀτουρῃς ἔΘΥΘΠΘΘΒ ΟΥὗἨ Π101, 50 ΔΓ 85 ὑμιϑ  ΘΟΥΓΟθρομα Ὑιὺ ἃ σα ρυον ), ΔΓῸ 
0 ἃ αὶ γ. 

Ῥαϊτὶβ δὰ δἰῖατα : Εαοίαηνι8 Ποηκίπθην 
αὦ ἱπιασίποην δὲ δἰ ηυϊ  μἀζπιοην ποβίναπι: 
δὲ 716εῖξ ποηιΐπθπι δι8. 1ὰ αἰαὰθ 

Ῥγαχ. τὸ Ὠοηΐϊαὰο βϑαῦθηϑ βουϊρίστα 
αἰβυϊησαϊν ᾿ὨΤΟΥ ῬΘΥΒΟΩαΒ οἱ ἐοοὶξ [)6ιι8 
ποπυΐιεη, α( ἱηιαφίποην Τ)οὲ ἐροὶξ {ἰιηι. 

αυοά πηχὶ δὰ ἱπηαρίηοτα δὲ ἔθοι 
111 }λ, 5011 οοὐ ΟΠ ἰθι, ΕΠῚ ΘΘΥΤΊΟ ΘΗ] 
Ῥοῖι5 φαΐ ἰῃ οἰ ρίΘ οἱ σομδίτα 5 ποὴ 
γαρὶπαην 6.εἰσέωπανὶξ ραγίαγὶ 1)60. Τὶ 
Ἰγαὰβ 1119 Ἰαχὰ ὑχη0 ᾿γηδρίηθι ἰμἀ 68 
ΟἾτΙδοΣ δαθασὶ ἴῃ ΟΆΤΘ ὨΟΘῊ ἰδηςυχη 
1)οὲ ορτιθ δγαὺ βθὰ οὖ ρίσιθ. 1ώ. αἄν. 

ΟἿΣ 0} δμαηὺ 81 ὕπηῈ8 αυΐ 1ϑοϊο οί οὐ 
ΟῚ ογϑύ δα ου)8 δοϊθα ὃ Ἐταΐ δὰ- 
ἰβὴ δα 6}18 πηαρίηθη) ἔμοϊθθαῦ, δὰ 
ἢ]1} 501]]σοῇ ; 4αὶ Ὠομο ζαδαγΒ ΟΟγὐϊο Υ 
Θὲ ὙΘΣΙΟΣΥ ᾿ΔΡΊΠΘΤΩ Βαδπὶ ἔδοογαὺ 10] 
ΒοΟΠ θα αἱ πὸ ἂθ Ἰΐτηο ἔοτυηδυὶ 
αθοῦθαΐ, ἰγλᾶσο γουὶ οὖ βἰ γα υᾶο. 
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τοοποιϊοὶ τη Πη, δηα βἤθνσῃ. ὕο 6 οοπ νυ! θα ΟΥΎ ὅο {110 ταληϊοβία οῃ 

οὗ Ηἰβ8 ρογἔθουοῃ", 

Τὰ {}15 τοβρθϑοὺ ὑπ ἀγριιπθηῦ π]οἷλ σὰ ἄγαν ἔγομι Ἐ}}]}. ν. χα Ε, ΤῊΘ 
: ᾿ ᾿ ΤΘΙΔΌΪΟΠ 

ὉΥ͂ 56 Ο 1] ΘΑΡΪΥ ὙΤΊΟΥΗ ἀΘΒΟΛνΟ5. Π]0]Ὸ ΘΟΠΒΙ ΟΡ Ὁ101. ἐΠΔἢ τνὸ ἅγὸ δὖ οἵ Ομγί δὲ 

ἢγδὺ πο ]]πο] ἕο οῖνο ὧο 10. ΤἼ6 πιαῖῃ Ἰάοι 1 {116 ῬαΒΒαρῸ ΒΟΟΙῺ5 ὅο τις 

6 ὑπαὺ {Π6 ΟἸνατο]., 0110 τορυθβοηζαΐνο οὗ ρου [θοὐρα Ἰιπιαπγ, οὗ ἐ]ιαΐ 

16} 116 τὰσο σου] 1η ἐπα οὐ πανο ὕδθη 17 β'η δα ποὺ ᾿ἰογνομποί, 

15. τοϊαὐθα ο ἃ Ηοδά, 71.8ὺ ἃ5 1π ὑπὸ ὑγρῖοα] γοοογὰ οὗ Οτοανίου ψοπιδῃ 

158. Τοϊαοα ὕο τῆδη, Τ]Ὸ ΟἸναγοῖ. δμἃ ὙΠ δ ΔΙῸ ΒΟΝΟΓΆΠΥ τοραν]οἡ 

Δ5. ἀουνοί, αἰνὰ γοῦ Ποϊοη σι ὅο 1 οομπιμ] οἴ οθ8 οὗ ἐπαῦ ὕπο τ ΐο]. 

ὉΠΟΥ͂ ἃτὸ ἀογῖνθ, πα 50 ἀοβυϊ πο ΠΠΔΠΥ ὕο θὸ τοϑιογθα ἴο γρουΐοοῦ 

[ΟΠ] ΒΡ ἢ τ, Μη Ἰάθα]]Υ 18. ποὺ τῆ ΟἿΪΥ θαῦ πᾶ απ 

ΜΟΠΊΔΙ ; ΟἸιτ δέ, 5061}. ἈΡΡΟαΥΒ ὅο "»Ὸ {116 ὑΠοι ΑΠΌ, ονσον ον πη δι Πὰν 

᾿ῦ πιρν 06. ἰο τι8, πιπῖύθα νὴ ὑπὸ ΟὐαΠοδα {116 1ἄθα. οὗ ρμογοοίοα 

ΒατηλΥ, δηα ὑΠπαὺ ποὺ Δοοι ἀοη θα ΠΥ ̓ αῦ οββοπ ϊ}]γ. ΤΊ]Ο ῬΟΥΒΟΙΔ] 

γοΪαύϊοη οὗ βὸχ γοριγάοα ἴῃ ΟΥ} 104} ᾿ηάινἀπ..}5, γοργοβοηῦθ, ἃ5. ΝῸ 

Βῃου ἃ ΟΧΡΙΌΒ5. ὑπο νίον, Ὀογομαῖ 1ὐβ6 1 ἃ σονρογαῦο τοϊαῦϊοι ΜΠ 16}} 

ΧΙ θα 1 χτοβροοῦ ἰο {πὸ τὰοο, «πῦ ἃ5 {Π|0 1“ ἰν 1 ἅπ} τπιηΐοι ἰ ποσοα- 

ΒΕΡῪ ΤῸΣ {116 ἔπ] ΠΙτη οὐ οὗ {Π|ὸ Ἰάοα οὗἉἨ ψοπιδῃ ; 850. {{πὸ οογρογαῦθ πηΐοῃ 

15. ΠΘΟΘΕΒΆΤΡΥ [Ὁ ὑπὸ ἔπ Β] ποι οὗἁἨ {116 Ἰάσα, οὗ Ἰνατιλπιύγ. ΟἸιγ δῦ 15. {Π16 

ἰσὰο Αὐλτὰ : ὑμ6 ΟἸατοὶι 15 ὑπ6 ὑσαο Τὰν, Αἰ οῦΐι ὑΠποθθ το] ]Ο 8, 

{π6 ἱπά ᾽ν ἅτ} νο]αθ οι πα ὅ]ιὸ σουρογαΐθ το]αὐίομ, ἄγτὸ Τμἀορομάοιν οὗ 

86 ἘΔ]. ΤΊιο ἘᾺ]] Ἰιαβ ἀἰδθαυθοα ἀπὰ ἀἰδογογο οδοῖι, τ 10 τγὰβ ποῦ 

ὑπ Θσοαϑιοι ἰὸν ὑπὸ χοῦ οχὶϑύομοα οὗ αἰὐπμον 5, 

1 ΤΡ, ἱ. 22 ἢ, αὐτὸν ἔδωκε κεφαλὴν 

ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, ἥτις ἐστὶ τὸ 
σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν 
πᾶσιν πληρουμένου. 1 οἀμποὺ αὐ Ὀο- 
Ἰίογα ὑπαῦ ᾽ {πΠ6 α80 οἰδιιβο πληρουμέ- 
γου 18. (45. ΘΙΒΟΝ ΠΟΥ) ρϑεβίνο, 80. ὑϊιδῦ 
ονοσυίηρ ὙΠΟ 15. ἴθ. τορτοβοηΐοα ἃΒ 
βουνιὴρ ἴοσ 6 τηϑηϊοσίαιϊοῃ οὗἨἉἁ {86 

[1] ρίουν οὗ ἀοά, 60]. 11. 19. 
9 Π1Ὶ10 ἐπουρῃῦ ἤπᾺ 5. ἃ σοηΓαβοᾷ οΟΧ- 

ῬΙΟΒΒΙΟη ἴῃ ἃ ΥὙΘΕΥ͂ ΤΟΠΊΔΥΪ4, 016 ὈαΒΒαρΡΘ 
οὗ [19 Ἡομ]ν ΜΠ 1Οἢ. 15 Κπόν ἢ 85 [Π6 
ϑδοομᾷ Εἰρί5.16 οὐ ΟἸθμμθηῦ, ΤΙῃ {1185 
[6 τυ ϊθου Βρϑδ ΚΒ οἱ ἃ βρι γι] ΟἸατ οι, 
ΘΟΥΤΟΒΡΟΒΔηρ ἰο ὑπὸ βρὶτιῦαα] ΟἸτιϑῦ, 
δηἃ οὗἨ δὴ δαυί]ν ΟΠ γ0}} σογτοβροηᾶ- 

ἴῃς νι {Π6 σΔΥΓ ΠΥ ΟἸτῖδῦ; ἀμ 
βηβ τὰ {}}15. τοϊμέίοι ὑπὸ ΓΤ] ]ὺ οὗ 
{πὸ οσθ οὗ (ἀο0Ε15: ἐποίησεν ὁ θεὸς 
τὸν ἄνθρωπον ἄρσεν καὶ θῆλυ τὸ ἄρσεν 
ἐστὶν ὁ Χριστός, τὸ θῆλυν ἡ ἐκκλησία 
(2 Οἴοπμι. χῖν.). 

Οομλραγο Ἠουηδβ ἱ. Υἷ5. 11, 4. Τὴν 
πρεσβυτέραν παρ᾽ ἧς ἔλαβες τὸ βιβλίον, 
τίνα δοκείς εἶναι; ἐγώ φημι Τὴν Σίβυλλαν, 
Πλανᾶσαι, φησίν, οὐκ ἔστι. Τίς οὖν ἐστί; 
φημί. Ἢ ἐκκλησία, φησίν. εἶπον οὖν 
αὐτῷ Διὰ τί οὖν πρεσβυτέρα ; Ὅτι, φησίν, 
πάντων πρώτη ἐκτίσθη, διὰ τοῦτο πρεσ- 
βυτέρα, καὶ διὰ ταύτην ὁ κόσμος κατηρ- 
τίἰσθη. 
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(11) Μδῃ 
1110 ΤΟΌΓΘ- 
ΒΘη αν 9 
οἵ στθᾶ- 
[101]. 

ΒῸΣ Ογοδ- 
{]0Π 5 
ἴοΥ ΤΏΔ1), 
ἀἰ ἴθ υθ- 
ζ(ἰατἰοη {π6 
Ἰὰν οἱ 
ΡῬ1ΟΘΙΘΒΒ, 

᾿ Τοργοδθηναύϊνο οὗ Ογθδύϊοῃ. 

ΤΗΕ ΟΟΡΞΡΕῚ, ΟΕ ΟΒΕΛΤΊΟΝ, 

(1) 80 ἊΣ ψγ Βᾶγθ σδραυοὰ τηϑὴ ΟὨΪΥ, ὑμ6 ᾿ηάϊ γ! ἀπ] δηᾶ {Π6 

γῶρο, 6 νϑηύασο ἰο ρμὸ γοὺ Ὁ Πον, ἀπμα ἰο ]ΟΟΪς ἸΡΟῚ τηδῃ ἃ8 {}10 

ΤΊ5. ὑπουριῦ ΔΡΡΘαΡβ ὑο Ὅ6 αἰβο ποῦ 

βασσορδίοα 1 10 τοοοσὰβ οὗ ἐϊ6 Ογθαύϊοι, διὰ οὗ ὑϊιο ΒᾺ}}, αμὰ οὗἩ 0ῃ6 

ΠΘῪ Οτοιύίου, 111ὸ ἀοπαλοη. οὗἨὨ τηδῃ (οη. 1, 28) ψ)8 5.0}. ὑΠπαὺ Ὠ15 

ΤΘΆ] 1) Βμαγο {110 ΘοΟηΒοα θη 6085 οὗὨ Ἀ15 βίῃ (αϑη, 111, 17), Η8 ἀδβθϊηΥ 

ὑπογοίογο ὰ8. ποὺ γοῦ ῬΟΘμ ΔΟΟΟΙρ] 1564 (ῬΆ. νηΐ, ; θυ, 11.) 8... 

Βυῦ 1. 105. Ῥγοιηϊβοῖ 816] τηθηὺ 1165. 0η0 ἴιορο οὗὨἨ ὑπὸ πιαΐθυϊα] ὑγου]ά, 

Ἰὸν {Πιωῦ δομηθίλιϊης 15. 1 βύοστο Ὑ]10}.. ΔΉΒΘΥΒ ὅο ὑϊο γτϑαἀθιῃ)γύϊοι 

Οὗ Ἰηλιιἦ ΠΟῪ (Ἰλολὰ, ν}}1. 22 1}. 

Τὸ ΝῊ] αὖ μοῦ θ6 οὐνίουβ Ἰοὺ {115 ἸΔΘῚ νον οὗὨ {Π|ὸ6 σο Ὁ]0ὴ5 οἵ 

τα ο Οτγθαύοῃ. ἐοημ 5 ἴο οομῆνπι πγ μαὺ Πδ5 θοθι ΔΙΥΟΔΑΥ δαὶ οὗ {110 

ἸηΠογοιῦ Πύηρϑβ οὗ ὅλο Τποιχηδύϊοι 1ὰ τοϊαύίοιν ο ὑ1|ὸ υ]δὰ οὗἩ Οτοδύϊοιι, 

ἃ8. ΜῸ Δ.Ὸ ΘΔΌ]οα το Ἰοοῖς ἀροὶλ 1, [ἢ ἃ}} ρανὺβ οὗ ὑπὸ πδύτπσα! οὐ ον, 

διἃ ποῦ ψ1ἰ ΠιΠπη Δ ΟἸ]Υ, ἴῃ ὑπ ΨΟΙῪ οὐαϊδὸ. ΟΥἨ γΓΟΚΊΌΒΒ, ὑΠ|6 10 

15. σοηῃδίαηῦ αἰν δῖοι, ἀἰβρουβίοι, ΠΡΟ ι ὑϊαὐϊοι), ΟΥ̓ οἸδηχοιὺα ; ἃ αὖ 

πὸ βάμιθ. Ὁ. ΟἸΘΆΓΟΙ ΟΠ ΤΉΡΒΟΒ. ἃΤῸ Οροηθα οὗ ἃ ΒΥ ὕο Ψ]ο]ι 4}} 

ὑ..0 Ῥαλτὶδ ἀρροὰν ἰο θη, ΤῊΝ βορδιυιῦοη, ὑ}}15 τι 10, ἃΒ ἴὰ} ἃ5. ΜῸ 

οα1. 566, θΟΙΟΏ ΡΣ ΑἸΠΚὸ ἰο {110 ὁσβοηοο οὗἨ ὑβίπρη, Τ]1Ὸ ΒΟρα 0. ΠΙᾺ Κ 

ἴδοι, 1ὖ 15 ὑγιι6, ᾿πποη θὰ γ {Π|0 ΒΔ]], μι, ἃδ ἃ οομπα!οη. οὗ στροντίι, 

1ῦ 15 ποῦ ἀπὸ ἴο 10. Τὸ 1τάθα οὗἉ {Ἰὸ Πιιοδυπδύϊοι ὑπο ΟΥ̓ Βα ΙΒ16 5 

{1ιὸ δλριγαύϊοιι ὑονγν 8 ὑ]0 νΆΒθΟΥ ἀπ ΟΥ ὕο ἡ] οἷν ὑΠ|ὸ ὅ.}} ἀθνοϊορτηηοιῦ 

οἵ Οὐοαύοι ροϊηίθ. Τ]Ὸ γοϑύογαθοη οὗ ἀ 1 Υ ο τη ΘΆΤΥ]ΟΒ Ὑν10]} 

10 {π6 ῬγΌΙΪ56 οὗ {Π|ὸ γοβύοχθιοιν οὗὨ υὐυὶῦγ ὑο ἃ}1 ἤυῖύο δοίην. 

1 Ἴγοη, 1, τό,6. Τῦπι5 ᾿ρίαν θθα8. οἰραύστῃ μαροαί, 1 Βουηθ ρθάχῃ Ῥυϊηᾶ- 
Ῥαίον απριηοάαπι οβίθηἰγτι5, οὖ 
8.118 ΟἸγ]5ὺ5 9055 ΠΟΥ} 8. ΠΟΒΊΟΥ, 
ΥΟΙΪΟΏΒ. ΡΘΧ ὉΒΙγθσϑῶμ ΑἸΒΡΟΒΙ Ῥ]Ο ΘΠ} 
οὗ οχηηΐα 1 ΒΘΙ ΘΕ ΡΒ. 1Π) ΤΟΘΔΡΣ]ΔΏ 8. 
Ιῃ οἱ αβ δαίθι οϑὲ οὺ Ποιηο, Ὁ]85- 
ταρίϊο 1)ο1 5 οὐ μου ΘΤΩ ΘΥρῸ ἴῃ Βρχηθῦ- 
ἱρβαχμα ΤΘΟΔΡ᾿ ΔΒ οδύ, ἸΏΥ15101}18 ν]Βὶ- 
1115 Ταοῦπ5, οὐ ἱῃοοηρυθ 6 }5101}18. ἴδο- 
5 ΘΟΙΙΡΥΘΠΘΗΒΙ 1185, οὖ ᾿πη ρα 8510}}18 
Ῥαββί 1118, οὐ ουθαπι ἤουηο, πηίνοσβα 
ἴῃ βδηχθέϊρβιαμι σϑοαρ 188 : τ01 Βιοαΐ 
ἰῃ Βιροσγοοϊθϑύϊθα οὐ ΒΡ ΓΙ Δ] 108. οὐ 
ἸΩΥΪΒῚ ΟΣ] ΡΒ. ΡΥ 6608 οβὺ ϑυθυμα })6ὶ, 
εἷο οὐ 1 ΥἹΒ 1008 οὐ ΘΟΥ̓ΡΟΣΆΙθΒ ὈΧ1Ὲ" 

ὑὰ ΒΒ ΘΒ, οὐ ΔΡΡΟΊΘῺΒ 5616 0}})- 
Β1) οαραΐ ΘσοΙοδίθ αηϊνουβὰ αὐχμοῦ 
δια δοιμούλρϑιιηι ἃρύο ἰθ!Ώ ΡΟΥΘ. 

Οομρ. ὙΠποοά, Μορβ, ἤαψηα. 7|,1Ὁ. 
χὶν, (6 Ζισαῦν, (Μίσηθ ωΐῖν. αν, Ἰχνὶ. 
Ῥ. 990) οὐδὲ γὰρ ἂν ὁ θεὸς οὕτως ἁπλώς 
καὶ ἄνευ τινὸς χρησίμου λόγον ἄνθρωπον 
μὲν ἐλάμβανε καὶ ἧνον πρὸς ἑαυτὸν προσ- 
κυνεῖσθαι παρὰ τῆς κτίσεως παρασκενάζων 
ἁπάσης, τὰς δέ γε νοητὰς φύσεις προσ- 
κυνεῖν, ἐδικαίου, εἰ μὴ τὰ περὶ αὐτὸν 
γεγονότα κοινὴ πάσης ἣν εὐεργεσία τῆς 
κτίσεως. 
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2. Τὶ ν6 τορανὰ {110 βυ ]θοῦ ἔγομη ὑΠ|6 ορροβὶύθ μοϊαὺ οὗ 5βίρὶιῦ τγϑ ᾿ ἡ 
1ΥΟΒ ΤῸ 

οἰὐαῖπ ὑπ0 βάϊηθ βΌΠΟΙΑΙ τοϑι] δ, ΤΘΒΟηΒ. ᾿ᾶνο θθθιλ ἈΠΟ οά ἔῸν {11 Πιοατ- 

{τ κίπρ ὑΠαῦ τλδιλ’5. Θοπιϑυϊ ὐλοιλ ἃ5. ὉΠ ΆΠ]ΟΙ, γοχαίγοά {Π6 ρουβόμδὶ ἰόω, 

ἀ10}} οὗ Ἀπμδηϊν αἰῦ] (ἀοὰ ἴον 1ιῖ5. σομιϑιιτηιηύίοιι ἱπ ἰν μὰ} ἀπά 

Β0018] δὰ ἔον ὑπὸ σομπδαμημαύϊοι οὗἨ {110 ψνουνἹὰ ὑπγοιρὰ Ἡπη. Τῦ 

ἈΡΡΘΔΓΒ αἾδὸ ὑμαῦ {116 Τησαν πη ῦ]0 1. ΠΘΟΟσΒαν]ν ᾿πο πο 1πὶ 1561} σοηδο- 

α θη 065 Ὑ ΒΙΘἢ. ΤΟΥ. ἸΡΥβροοῦνα οὐὨ ὑπ6 ἘᾺ]], ἀμ τυ Π]οἷν γοῦ, Β0 ἔων 5 

γγ 6 ὁ8}} 588, Θλ μοῦ 00 γοσαγ 6 ἃ5 σομιύϊησοιῦ ἴῃ ὑπὸ Πίνμιο Οὐ η80]. 

ΤΊ] ΘΟΙορ α}8. ἢῶνθ οἰ βθοα 6116 οὐ θοίβ οὐ τοϑα] 8 οὗ {Ππὸ Τησαν πα οη ἡμέ ΤῸ! 

-τ-αΐοῦ πὰ {115 οὰδα {116 τηοῦϊνο ἀπα {10 οἴἴοοῦ τὸ 14 010 ]--τιιον {Π|10Ὸ0 ΤῊ Ἢ 

μολά8, ὑπὸ Ῥδνοϊαἰίοη οἵ οι, {116 μομοῦῦ οὗὁὨἨ μιὰτν, ὑπΠ6 οομπαψαοοὺ οὗ 

ϑαΐδῃ, Οἱ {Π|6586 11 ὑΠΠῸ οββοι τα] ὨΔθΙΓῸ ἔξ πο {γ8ὺ 15. ΠΟΥ ὡά 

ὑ1|ὸ βοοοιὶ μα υ]ν ᾿γυοϑροούϊνο οὗ ὑἰιο 1]1. Τῦ 15. ποῦ ψμόβθι}]0 ΡΟΠ 

τοΠοούίλοι ὑο Θχοϊαίίο 11] οὐ] 61" ΘΟποορύϊο5 ἔρομ ὑπ Πα  ὑ]ο. οχοορῦ 

ὑἰοθ6. οὗ βαϊιϑίαοθίοι. αν αἰομοιλοηῦ. ΤΠορο ὑποπρ]ύβ πα θα} γ156 

αὖ ΟμΟΟ ἰὼ ΟἿ" 1115. 1. ΘΟΒΟΧΊΟΙ ὙΥ10}} 10 Όμὰ. ὑ1χ0 ΘΟ ]0Ὲ5. οὗ 

ΒΆ Πρ ἃν] σ᾽ ἀάον  ] 10}. τὸ ᾿νο ; δι ὑ11Χ6586. ὁοΙ  ὑ101}5 40 ποῦ 

βοός ὕο Ἰπιμινητγ θαὺ ἕο ΤἈ]]οὰ απηϑηϊῦγ. Αὐὰ 1 ἀἰιο σομηβθα ποι οβ 

οὗ {1Π|ὸ ΕᾺ]Π 0ὸ βοῦ δϑῖάο, ὑπουὸ γοὺῦ γνϑιμαλ ὑΠοδὸ Οἱ πιοδουϑῦ]ο.. Οὗ 

ἃ Πηϊῦθ ἡαῦαγο ἀν 10}. τοααϊτο μὰῦ {Π|07 πὰνθ σοσοῖνοὶ ἔθη) (ἀοὐ 5 

Ἰονὸ 1. ὑμ6 Τωοδυεύϊοι ον Ποῖ» ὑσῖιο ἔπ] Π] λοι, ὟἾἶο ποῦ ἸοοΪς ὅο 

ὑμ6 μονἕθούίοιν ἀμ ἡοῦ ΟΥ̓ ὑοὸ ὑϊιὸ γϑάἀθηιρύϊοιι οὗ τῶι. ὍΠ|ιὸ αὐσὰ- 

πιθηΐβ Ὑν 16. ͵ὸ μᾶνοὸ Πιθανὰ ργοϑϑθθ οἡ {}ι15. ρολῦ ΟΥ̓ ΠΠΔΗΥ͂ ΜΙ ΟΙΒ 

5661 0 π16 ο )8 οὗ νΟΥΥ͂ ρεοδὺ νοὶ], ὙΥ 6 οληηοῦ ΘΟ, ΟΟΙνῸ ἐ]ιαῦ ἃ 

δοίης; οΘριῦ]8 οὗ Καονίην αοἄ ἀπά οὗἩἨ θοῖηρ αὐτο ι ΠῚ δἰιοι ἃ 

ποῦ ᾿ιᾶνο Ὅθθη ἀθευμπιοά ἴο σα ὑ]λιαῦ Ἰκπονν]οἶσο, ὕο γσθα} 156 ὑδαῦ πμοη, 

6 οαηποῦ ΒΌΡροβθ ὑπὰῦ 116 σοπδαπιαύϊοη. οὗ πιδῃ ἀμ οὗ Πατηα ιν 

Δα {816 τοι] ϑαύϊοῃ οὗ ΟἸινιβυ5 Κιμιρήάοιν ψ 10} Πᾶγο θόο Ὀεοαρ ῦ 

ἃθοιιύ ὈΥ {{|ὸ Τηοαγηδίίομ τὸ ἀορθηάοηῦ οἡ {Π6 ΕἌΠ: νὸ οἁπμού 

ΒΌΡΡΟΙΘ ὑπαῦ {Π0Υ οουἹὰ μαγο θαοα Ὀγουσίιῦ σοῦ 1 ΔΕ ΟὔΠΘΥ ΜΨᾺΥ 

{πὰπ ἴῃ ἐμαὺ ϑοοογάϊηρ ἰο ψ οι ὕΠ60Υ ἅτ ον γον α]οα [0 ἀ5 ἴῃ ὑΠ0}Γ 

ΒΌΡΓΡΟΠΙΘ ΡἹΟΥΥ ἢ, 

1 Ἡἱρροϊγέυε, τϑρϑυαϊηρ [Π8 ΤΠοᾶτη8- ΠΟΥ 1 στουρλύ ποῦ ΟἸΪν {πὸ γϑάθιηρ- 

ἴοι ἴῃ 108. δοίμα] οἴοοῖθ, ροϊπίβ οαὐδ ἰΐοῃ οὗ [9116 Ὀοίηρθ, δα. 89 β.χο 
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ΝΟ ΠΝ: 10 Ψ1] ρουμδρ5 ὈΘ6 5βαϊα ὑμαὺ {π6 νίϑνγ ψ οι πᾶ5 θθοη ἱπήϊοα ρα 
ϑοίϊοῃ οἵ ΠΊδίζοΒ. 6110 δούϊοῃ οὔ αοα ἀθρθμάθηῦ οἡ ογθαύΐοῃ, ὅΞ3Ξο ἔϑ} 88 ὑῃιθυβ 8 
αοὰ οχ 
(ηΐ8 γἱον ἴοτοθ ἴῃ ὑ{18 ἀγσυμηθηῦ ἰῦ δχίθηθ ποὺ ον ἕο ὑπὸ ρουξοοίϊομ οὗ 

ΠΡ ΠΣ ογϑαύϊοῃ θαὺ ἰο οὐθαύίοη 1ὐβοὶῖ, ΤηῸ σουῪ δοὺ οὗ Ογοαύίομ 5 ἃ βο]- 

του, ἸΠτηΣϑαὐϊοη οὗ Οτηπὶροίοποθ. Δπᾶ δ8. ὰ δ8. ψ ἄσλυθ βρϑοι]αΐθ οα 

ΒΈ6ἢ. ΒῈ}])]οοὐβ 1Ὁ 18. ΟΆΒΙΟΥ [Ὁ τι ὕο ΒΡ} 050. λιδὺ {1160 σΡουγησ δοὺ 

οἔ Ἰονο, ὕπο οομϑιπιμηδύϊου οὗ 811 Πὐΐθ θοΐησ, σαβ Ἰποϊ ἀραὶ 1ῃ {116 ΟΠ 

ογθαίζνο δοὺ, ὑπαῃ ὑΠαῦ 1ὖ νὰ ΘΟ Ιπρσομπῦ ΟἹ. πη σομάιιοῦ. Οὗ ἴο 

Ρυὺ ὑπο ὑπουρ]ιῦ τὰ ἃπούῦμον ΑΥ, 1ὖ 15 ἴῃ ΟΥ̓ΟΡῪ ὙΝΆΥ͂ ἸΠΟΤῸ σΟηΒοηδηῦ 

ὙΠ} ὑμὸ Ἰάθὰ οὗ ΟΟα᾽᾿Ά. δούίοῃ ψ] ἢ 15. σίνθη ὑὸ π5. ἢ Βου ρὕ 6 

ἴο Βρροθθ ὑπαὺ {{π6 ππίοι οὗ πιὰπ ψ οΐπ αοα ψὰβ γιοάοβύμπιοα ἴῃ 

Το ϊοη ἴο τη 85. ΔΉΒΜΘΡΙησ ὅο ὑΠ6 Ὀιῖνπθ 1άοα οὗ πῃ, ὑπ ἴο 

ΒΌΆΡΡΟΒΘ ὑπαῦ 10 ψψὰϑ Πυϑὺ ἀοβισηθα [ῸΥ τὰδ ἃ5. πὸ τηλἄο 150} ἢ ΟΥ̓ Π15 

5107] 5011 -ϑβουοὴ. 

Δης ΠογῸ ἀρϑῖη 1 ψοι] τοροαῦ ὑπαὺ νγο τηπϑῦ ΘΤΟΓΆ]Π]Υ σπιαρ {ἢ 6 

οοπορρέϊοιι οὗ ὑἰ Τπολιυπαίίϊομ, ἃ5. ψν6 ὕππι8. ὁπάθανοαν ἰο νον 1 ἴῃ 

ῆο δὐβοϊαύθ 1δινμο Οὐαμπβοῖ, ἔχοιμ. ΟΥ̓ΟΡῪ ὑ]ιουρ]ῦ οἵ Ὠσμλ 1] ]Οη. 

να πιυϑῦ σοποοῖνο, 17 1 ΠἸΔΥ͂ 50 τορχοδοηῦ ὑπ6 ἰδ, ὑΠπὲ 1ῃ ἀ]αῦ σα80 

β᾽ονι ποῖ πη πνοι ὦ ἤᾶνθ θοθη σαϊϑο πρὸ τὼ Πρᾶνοὰ δὰ ποῦ 

ὑπαὺ ἐ6 ἥοῃ οὗ (ἀοὰ του] Ἰναν οοπιο ἄονσιι ὅο αν]. 

7119 ὅ08- Τὸ πιδύ σα Ρ6 προοὶ Ὁπαὺ {1}18. 18. ΤΩΟΥΘΙΥ Βροσα]υϊοτι οἡ τη  ΥΒ 

ἩΡΨΗ͂Ν ἴοο ἴσἢ [Ὁ τὸ ψΠΘΙ6 ΘΟ  ὕπ10 18. 5116 η0, [1 ΤΌΡΙΥ ὑπαὺ γχ6 οληποῦ 

ον διυῦὺ ροσιϊαῖθ : ὑπαῦ τν6 ἅτ 5ὸ τηδᾶθ ὑπαῦ τὸ πγυθὺ ΒΌγ1ν 8 ΔΙΈΘΥ ΒΟΠΊ6 

[ἸΘΟγ. ὉυἹΘΟΥ͂ οὗἨ {Π6 τοϊαύϊομϑ δια ομα οὗ ὑπ0 βυβύθιῃ ἴῃ νν 10} νγ) ἃγ6 Η]δορά : 

ὑπαὺ 6Πι6 δάναμποσθ οὗ ραυῦϊα] πον]οῦσο ἔΌΓΟΘΒ. ΠΡΟῊ. τ18 ΤΊΟΤΘ 8.1 ἸΏΟΥΘ 

{86 ἀπὺν οὗ Ἰοοκίηρ [ῸΓ ἃ'᾽ πιοῦθ σου ΓΟ ΠΒΙν 6 ΑΥ̓ΔΟΠΙΟΒΙΒ : ὑμαῦ ονοα 

1ξ Βουρέατα ογῸ 51] οηῦ ὑΠῸ γθὰ] χαοβύϊοῃ ψοι]ὰ Ὀ6, 15. ὑῃ6 υἱὸν 

οοηϑίβέθηὐ ἱὐῃ δουρύπνϑ 1 ὑ]Πιαῦ Βουιρύιγθ σῖν 8. τι Πιούθ, ἀμ ΔΌΟΥΘ 

οϑἰδὈ] ἰβῃσθς οὗὐ ταίρι! θ ὈΘΙΉρΒ. 
Ναι οὐρὰ 'ἢ υὐϊα]!]οὴ νου ὮδΥθ 
ποοραοᾷ {πὶ8 ἄϊνίηθ οοηῇτγηγαίίζοη. Ἡ]}}. 
ἃ. Βογ, οἱ Ηοὶ, ᾿ὶ. (ΜῖρπΘ «αὶ», ΟΥ̓. χ. 
Ῥ. 8323) διὰ τοῦτο γέγονεν ἄνθρωπος ὁ 
τῶν ὅλων θεὸς ἵνα σαρκὶ μὲν παθητῇ πάσ- 
χων ἅπαν ἡμῶν τὸ τῷ θανάτῳ πραθὲν 
λυτρώσηται γένος, ἀπαθεῖ δὲ θεότητι 

διὰ σαρκοςθαυματουργῶν πρὸς τὴν ἀκή- 
ρᾶτον αὐτοῦ καὶ μακαρίαν ἐπαναγάγῃ 
ζωὴν ἧς ἀπέπεσεν τῷ διαβόλῳ πειθόμενος" 
καὶ τὰ κατ᾽ οὐρανοὺς ἅγια τάγματα τῶν 
νοερῶν οὐσιῶν στομώσῃ πρὸς ἀτρεψίαν 
τῷ μυστηρίῳ τῆς αὐτοῦ σωματώσεως, ἧς 
ἔργον ἡ τῶν ὅλων ἐστὶν εἰς αὐτὸν ἀνακε- 
φαλαίωσιξ. 
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411 {116 σπ6 Εοῦ, Ὑ]ΜΘΗ τητβὲ θ6. Ὁ τ5. {1160 βονογοίρτι δχργοβδίομ οὗ 

{π6 Ὀινίπθ «11}; ὑπαῦ 1 αἰγοιταβύλησοθ ργοσωρῦ {11 ᾿πιητῖνν, νγο ἃγ6 

Ῥοπηά ἕο ᾿παῦϊγο αι τϑύθόγθηοο Ψ]ιοίπον ὑμαὺ Εδοῦ 1ΠΠπππν ναΐοσ 086 

ροβιθου ὙγἈ1οἷι νγὸ ΟΟΟΌΡΥ ἴῃ ἴλοθ οὗἩἨ ὕπο Ὁποῦ 5 αν ἀἰβοονθυῖος οὗ 

ὑπο ὑϊπηο. ΤῈ6 Εδοῦ 15. Ηηα], θαῦ ὑπ6 μ᾽ 1ῦὺ βοηὺ ἴὰ ΟἸ δ. πλπιο 

ΘΏΔ 165 τ θη. ὕο 560 Τη0ΥὙῈ διμαἃ πιο οὗ 18 τηοδ Πρ, 

ΝΟΥ 18. ὑϊ0 σθηογα βίΐοποο οἵ Ξουίρύθτο, αὖ Ἰοαδὺ 50. [ΔΓ ἃ ἀϊνθοὺ ΤΊ16 
᾿ ᾿ Ὁ μοηργαὶ 

βίαϊοιηθΐδ 8.6. ΘΟΠΟΟΥ οι, οἡ {Π|15 δυβοϊ αἴθ σίου οὗ ὑπὸ Τποιυπαύοη βἤθποῦ οἵ 
ϑου ΡὕτιΧῸ 

ἾΏ ΔΗΥ͂ ΨΆΥ͂ Β.ΠὈ}]81) 5, ΤΊΟ ΥἹΟΥ͂ ὈΘΙΟΠ ΘΗ ῬΓΌΡΟΙΙΥ ὕο 8) ΟΥΪΟΣ μία. 

Μ]Οἢ. ΠᾺΒ σραϑοὰ ἰο Ῥ6. Τὴ ΟΒΡ6Ι 18. ἃ πηοϑϑθᾶρο ὕο Ππιδ1 8ἃ8. 6 

15, Τὺ 18 ῬΥΓΘΟΟΪΥ παῦσαι ὑ]πιοτοΐοτο ὑΠπῶὺ ον ρύατο Βἰιου ἃ ἴῸγ {118 

Ὠϊοϑὺ ραγὺ οοη δηλ αὺθ {116 Δούτια] δίαῦθ οἵἨ {11} 05. δι προῦῖς οὗ {ϊὸ 

ΤῊΘΑΡ ΔΌΙΟΏ, ἃ5. ΔΘΑ] ηρ ὙΠῸ} τὴ ἔα ]Π]οπ. Τὺ 18 γουΐθουν παῦανα] ὑἱναῦ 

ὅπ Οτοθῆβ (πα {116 Βά π|ὸ του υς ἈΡΡ]165. ὅο οαΥΥ μαὐτγι δύο ἡ ΤΊ 1} 5) 

ἀδα!ηρ ἢ ὑπ δούπδ] 1ἰβύουγ οὗὨ ὑ᾿ιὸ Τποιτμδίϊοῃ που] βύαθα {πὰ} ἮΝ 

ΟἸιτῖϑῦ “οαθλο ἄονα ἔχοι ᾿θαγο ον τι ταθὴὶ ἀπ ἴον οὐἱν βαἸναύϊοι, β 

ΤῊΘ νΟΥΥ ΜΟΥ 5 ἦα. ἀονη᾽ πα 8}1 σΟΥΥΘΒΡΟ ἤἴηρ ΘΠ] ΙΥΆΒΟΒ. ὈΘΙΟΠ 

ΘΧΟΙΪ ΒΘ]. ὕο ὑ}|π6 ΤησΑΥμαὐοὴ. 85. 0116 ἀϑαπιτη ρζοη ΟΥὁὨἨ ράΒ51 010 ΤΠ πΠπηΔ Π ΠΥ 

ἴῃ ΘΟΙΒΘΗΤΟΠΟΘ οὗ 815, θιιῦ {115 ἸλησιαρΘ 15. 1ἢ ΠῸ ΨΥ 1ΠΟΟΠΜΙϑ οὔ 

ψὐ]ι ὑΠ|6 Ρο] τοῦ ὑπαὺ  μαὺ ἡγὰβ ΔοσοιΡ] 15] 0ἃ πηάον σουθα!. ΘΟ ]ΟῊ5 

ἄπο ἰο β'η ψνοιϊὰ αν Ὀθθμ ΔΟΟΟΒΙ ἢ 56 οὐμουνιβο 11 τλ δὰ 

ΤΟΙΩΔΙΠΘΩ 51}1655. ΤΏΘΙΘ 15. ΤὍΤ00 ἴῃ Ομ ἤου σοπλαυκ᾽ ὑΠπαῦ {110 

ὕνο ῬΠΙΏΒΟΘ “ἴῸΣ ἀϑ᾽ δη “Ὁ οἷν Βα] να Ομ ΘΧΡ 55. ὕνγο (Πβὑ ποῦ 

1θαϑ. ἀπά γοῦ τότ : {Π|π τονοϊαύοη οὗ ἰονὸ ᾿ηνοϊνοά πὶ ὑἴ6 ΤΠ Ίν1Ὸ 

ῬΌΤΡΟΒΘ 15 που θα τη {1Π|0 γϑνοϊαύϊομ οὗ ἴονο βίνϑῃ ἴπ ὑἶΐο 1 Ίν1ηθ δοῦ. 

Απᾶ ψ]11ὁ τα οἰἴπρ τηοϑὺ ΠΥΤΩΪΥ ὕο {116 1Ἰἀοα5. οὗἉ “ βαϊγαύϊοι ᾽Ἁ, οὗ “6110 

Βθϑ τας δρᾶ βανίηρ ἰμαὺ ψ] 10. πνὰϑ ἰοβῦ᾽, νγ6 τηιιϑὺ αἶδὸ θοδὺ 11 

τη ὑπαὺ “βα]ναὐϊοπ ̓  15. [1 Το ὑπ δη ΠΟ] νϑυύθησθ ἔροιη 116 ὁ0ῃ- 

ΒΘΠ]ΈΘΙΠΘΟΒ οὗ 601], Τῦ ΘΧΡΥΌΘΒΟΒ. ἰδὸ {Π|ὸ ΠὴΔ] ργοβουναίίοη οὗ ὑπαῦ 

ΜΠ]. ὑγα ]Υ ὈΟ]ΟΏΡΒ. ὕο ὑπο βανϑα ; ἴο ὑπ6 {] 655 οὗ στήλη Παὔμ16 ἃ 5 

Μ6}1} ἃ5 ἴο {π6 οοπάϊδίοη οὗ ἔμ!]οη παύυτο. ΤΉΘΥΘ 18. “ἃ τρλκιης 

Ρουίδοῦ᾽ 10} 15 οογγοαύλγθ τ αῦ}} ὁ 54] ναύϊοῃ ᾿.᾽ 

1 5.66 Ρ. 202. ἀπο ΗδΡγοτνθ, ΟὈΠΡ. 9011} ΧΥΪ,, 23; 
3 ΤῊ ἐποιμρηῦ οὗ τελείωσις 16 σΠΑγ86- ΗΘΌΥ, Υἱῖ. ττ δηα ποίο8, 

ἰοχιβὶς οὐ δ0ὺ δοβῃ δρᾶ ὅπ ἘΡΙΒ616 ἰο 
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ΤΠ ἰἀοδ 
οὗ Π1ὸ 
ο8Ρ6] οὗ 
Ογθεύίοι 
δἶνοϑ ἃ 
ὨΘῊ 
ατουπᾷ 
ἴοΥ ἸΔΔ} 5 
συ πά 6, 

ΤῊΝ ΟΟΞΡΕΙ͂, ΟΝ ΟΒΕΑΤΊΙΟΝ. 

Βαῦ ἴῃ ὁπ6 Ῥᾶϑβασθ δὖ Ἰθαϑὺ γγχ6 βθϑῖὰ ὕο Ὁ6 δἀτηϊοά Ὁ ϑὺ Ῥαι] ἐο 

Ἰοοῖκς ἀροη ὑπθ Ταῦ ἃ5 1ῦ 15 ἱπ {π6 ἀϊνίπθ σου η861 ὙὙ10}} τοραγα ὅο 

Οὐθαίομ πὰ το ουθαύΐοα, [ἢ Οὐ]. ἱ. 14 {Ὁ τ ργοβοιΐβ ἃ νιν οὗ {6 

νΟΥΚΚ οὗ “{Π|0 ὅοῃ οὗ Οοαβ Ἰονϑ᾽ ἴῃ {πὸ ογθαύϊοῃ, ργθβθυνδίιοῃ 

(ἔκτισται ; ἐν αὐτῳ συνέστηκεν, 16), τοάἀοτηρύϊοη, ΘΟΠΒιτητπ ύϊοη (νυ. 20) 

οὗ πμϊύο θοηρ, ὙΠῸ 8016 σους 15 {1816 ὈΥ ομθ Ῥούβοι (12---20), 

ὙἾ0 15 υθίονο Ογθαύοηῃ, δα 15. 150 ὑπ βουχοθ οὗὨ ρόδοθ " ἐῃγουσὰ {1160 

ὈΙοοά οὗ ἨΙβΒ Ονοββ᾽, Τ}18. ΥἹΟῪΣ 15. βα ϑθθα Ὀγ {6 ὑμϑοϊορῖοδὶ ὁοι.- 

οορύϊομ ὑμπαῦ ὕΠ6 ῬΟΡΒΟΠΔΙΙΌ οὗ ΟἸ] τοῦ 15 ᾽ὰ. Ἠΐ8 Ὀινίμο Ναύαγο, Βαῦ 

αὖ {16 βΒα:0 ὑΐπιοὸ Η5 Ἰαπδῃ. πϑύαγα 15 ἐυκθη Ἰηὔο ἀοοοιηῦ (νυ. το ἢ); 

ἈΠ ψ]ο Π16 15 ΒΡΟΚοῖ οὗ ἃ5. ὑΠὸ “ἱπιᾶρο οὗ ὑπὸ 1ν]5 1010 οἷ, Ηφ 

15. Ῥι βομ θα ἃ85 {Π|6 ΡΟ] θύγ 6 οὗ ᾿ απ} 1 ογθαύϊομ θυ ἃ8. Ηο 18 

αἶσοὸ “{1ιὸ πυϑύθονη οι ὑδὸ ἀοινᾷ,᾽ 

Του ὺβ ον ΥΘΥ ὨΔΥ 5011} γϑιηδ ει 85 ἴο ὑΠ|6 ᾿ὐογρυθίαθίου οἵ {}}5 

ΠΥ ΒΘΡΊΟι5. ρδδαρο, Βιιΐ αὖ Ιθαϑὺ 10 συπηοῦ 6 βη1ἃ {Παῦ ἃ Ὀ6]] οὗ πὶ 

ὑ1ὸ ἀυβοϊαίο ρι θοδὸ οὗ ὑπ Τηοδυηδύλοι 15 αὖ νγληοθ ψ 10} δουρύατο, 

ΝΟΥ ἄοοβ 1ὖ ἴῃ ΔΏΥ ΨΥ ἀογοραῦο ἔσο {1.6 Ἰηδηλίο ἴον οὗ ἀοὰ, Τὶ 

1Ὁ ἴ5. “τηοϑῦ οΘοηβομαηῦ ὑο {}ι6 Ἱπάσπιοηὺ οἵ τολβοι ἡ 1ὖ ΒΟΟΙΩΒ ὑο Ὧ0 δ͵80 

“χηοδῦ Θοηβοημηῦ ὑο ὑΠ|ὸ μἱὸύγ οὗ ὑπ᾿, Τὸ δά 15 ὕο ὀνθὺν πιούϊνο οὗ 

ἀονοιῦ σγαὐιυπιθ ν 10] 18 βαρσοούοα ὈγΥ 6116 οἰροπτηβδύδηοον. οὗἨ {Π|6 

[πολι δίϊοη, ἃ δι Π6Υ τηούϊνο οὗ συαθ θα θ 1 ὅ1ιὸ οομ οπιρ]αύϊοι οὗ 

ὑμοαῦ γυυὴηια] ἰονο Ψ λοι ὑΠ10 501 }}} οὗ πλη οου]α ποὺ ὑπνγατῦ. Εον 

1 6 σοι ΨΊΘΝΝ ἸΟΥ͂ΟΒ ἊΜ. ὅο ἀονούϊοη ἃ8. ψὸ ἰοοὶς δὖ ὑϊο 1ηἀ]- 

νἸάπᾺ]----{]10 ο6 5110 0 Μ]1οΪ τνὰϑ ]οϑῦ----ὑ 15 γ]θνγ ἐθ8 01 168. τι8 ὅο ἀγὰνν 

1 Δα ιὐϊοιι ΠΟΥ οατι505. ΤῸ {1160 δἀογαίιοῃ ἴγομλ ὑπ6 ὑμουρὺ οὗὨ 6 

Ὑ1.016---οὗἩ ὑΠ6 πη ὺΥ ἃ 16 0 ἢᾶνα ποὺ βίχαγοά--- ὙΠῸ ΔΥΘ ΤῸ 

1685 ποαν ὕο ὑϊιο σγθαῦ ΒΒΘρ]ιονα᾽» ον, Νουμίης 15 Ἰοβῦ, δα ἰὸν {Π|080 

0 οδμοῦ τὺ ὑπγὴ ἔγοσα ἰΐπιο ἴο ὑλὴθ ψιθΐι δηχίοιιβ φαθβυ οἱ 98 

ιομὰ ὑμ6 οομ θιηρ]αύϊοη οὗὨ {116 ναβύμθϑϑ, 6116 σοπιρ]οχιῦγ, {116 οοη τὰ- 

«ἰἸούϊουιϑ, 6116 φαγηοϑὺ οχρϑοίαθϊοη, ἃ8. γγθ 8.6 ὁποοιρθα ὕο 08] 10, οὗ 

{1Π|ὸ ψουν]ὰ, ἐο ΗΟΙΥ ϑδουιρύαγθ, πλαοὶὶ '5 σαπθα ὈΥ {6 ὑπουσμὺ ὑλιαῦ 

ἔτοτῃη ὑῃ6 ἢγϑὺ 1ῦ ΝΒ ὑπ6 Ῥαγροβο οὗ ἀοὰ ἴο σαμεν ἊΡ 4}} ὑπῖπρ5. ἸῈ 

{116 ὅση οὗ Η]5 Ἰονο᾿, 

1 (ΟΡ. ἘΡΒ. [1,0 Πἶ,; ἷγ. το. 
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ΤῊ6 5 )θοῦ οἢ ψ]16}} τὸ πᾶνὸ ὑοποϊιοά ἰβ ποὺ, 1 Ὀδὶῖθνο, ἃ ὨΙΘΙ6 Ἂ μιβοιοδι 

τηεὐδον οὗ Βρθου]α οι, οὐ ἂν οὐνου8 ἔΆΠΟΥ οὗ ἃ ραβῦ ἀρὸ, 11 Ἰιλᾶ 50 μου 

ραν οα 10, 1 5Π0.}1 ποῦ Ἰιαγὸ ὑποαρὶῦ 10 αὐθίην ὑο σῖνθ Ἰιορὸ βἰκϑύο θα 

οὗἨ τοβοιῖς ΜΝ ΠΙΟἷ. πτιϑῦ ἴῃ ἸΩΔΏΥ ΘΌΒΟΒ ΔΡρΘέα βύγαισο ἀνὰ Ουβοινο. 

Βαυὺ 1 ᾶγο οἰιοβοῃ ὅο ἀνε }} ἀροὰ 1Ὁ Ὀθοδιβο 1 {]ϊηῖς ὑπαῦ ΓΟ μάν 

[ουημα ἴῃ ὑΠ6 ΟΡΤΏΪΟΩΒ 810} Γ αν νοιθαχοιί ὕο τηαϊπὐδίη, Βα} ονῦ 

διὰ Πρ τη ὑπὸ ἴλοο οὗ σγθαῦ ῬῃΟ ] ΘΙ 5. 1101. Βθομὶ ΠΠΚΟΙΥ ὕο “|ῸΝ 

1010 προηὖ ΟΥ̓ΘΡῪ ἰαγ. Τ]Π16 ὑποιρ!ὺ 6ΠὉ 6116 Τησαν μα 101), 0116. Ὁ1101} 

οὗ τδὰ 10] ἀοα, ἀπ οὗ ογοαύίοι 1 τη8ι), ΜνᾺ8. ραγῦ οὗἉἨ ὑπὸ Ὀίνλιο 

ῬΌΤΡΟΙΘ 1 ΟΥὐοαῦίοι, ΟΡΟῚΒ ππῦο τι8, ἃ5. 1 Ὀθίϊονο, ψιάον νῖθν5. ΟὗὨ {Π10Ὸ 

ννἸΒάοι οὗ (ἀοά {Π1᾿8π τ ὸ σοιπη ον ΟΣ γποΟ, ψ Ποῖ τλπϑὺ σολοὺ 001 

116, 

0 γηοβοιύα ὅθ τι {Π|ὸ ΠΙσποδῦ πα οδύαψιοι οὗ Π΄νίιο ἰονο ἐν 

δΉΒΘεῖπο ὅο ὑἰι6 ἰάοι οὗἩἨ τηὰπ, ἀἃ ποὺ 58 ἀοροιάοιυῦ τροῖὶ ἐΠιαῦ ν  ο]ι 

Ἰλγ οὔὐϑιο ὕπο ] ον» ὟΝ Π], 

Τὸ γόνρα]α ἰοὺ τιν ον ὑἰιο 1 ῖν πο ριπΡοθο 5 1616 4 τὰ πθοχ- 

Ρθοίοά ἀμ πα δστ 01]0 ἸΤΆΥ 5. 1 ΒΡ106 ΟὗὨἨ Τηδ 5 561 Π5]} 655. δ] 51]. 

Τὸ τηαἰοαίοβ, αὖ Ἰολβῦ, ἰονν ὑπαῦ ΠΛΙΥ ὕο ψ]ν16}} πλδΥ ΠΥ 510] ἁιιὰ 

Ἰνἰβῦου θα} γΟΒΟ ΛΟ ΟΝ. Ῥοϊηῦ 5. ποῦ ΟἿΪΥ ὕο ᾽ν» ἔοι τὼ. ἃ ἀἰβρουβῖνο 

οὐπποχίοι οὗ τι ἰδ ἀἰποι5. βαγίδ, αὐ 18. διπμιηθα α}} {{πᾺ]}]} Ὁ ἢ οπς 

᾿ξ, 

[0 ΠΟΙ}5 τὰ ἕο [06] ἃ 0010. Ἰποσγο, Δη {Πα 15. 11 βαηλ οὗ 4]], 

α]ιαῦ ἰμ6 Τηολνμδίϊοι 15, ψ]αῦ 10 ἸΆνοϊνοβ, ψ]αῦ 10 Ῥνον5οῦ, ψ]Πδὺ αὐ 

οΐογοοϑ, τυ]αῦ Ὁ ἸηΒΡΙΧῸ5 ; ὑαὺ Ποῦ ν]λο]ν νγὸ βύσινο ἴὸ θοϊίονὸ, ἀμὰ 

ΜΠ οἷν 15. ΟΥ̓ΘΙ θοαὶ; ἔΌ ἀπ; ὑπαῦ Βποῦ 1101} βούα θΟΌγΟ τι ΜΉΝ 

ἰν ποῖ 016 τα] οϑίγ ΟἸιυ 5. ρον ον ὑο βαϊίαο 11 {πη 99 ὑο ΠΙῚΙΙΜΟΠ ἢ." 

1 Ῥ]]. αἰ. 2. 





ΤῊΙΪ ΒΙΛΊΤΙΟΝ ΟΥ ΟΠΒΙΡΤΙΑΝΙΤῪ 

ΤῸ ΔΗ͂Τ: 



ἐκ μεγέθογο καλλονῆς κτιςμάτὼν ἀνάλύγωο 

ὁ γενεοιογργὸς δὐτῶν θεωρεῖτδι. 
ρα. χη, ὅ. 



ΤῊΝ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟἩΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ΤῸ ΛΗΤ, 

Νο 5ὐχάθηῦ οὗ ὑπ ἀροβύο!ς συϊθηρμθ σα 41] ἕο πα 11 π|50}8 ΟΝ " 

ΒΟΙΏΘ 05 ΘΟ γοηὐθα Ὁ. ὑπὸ χαρϑύϊοι 1)065 {116 ὑθδο]ρ οὗ {πὸ Νον ἭΩΙ ᾿ 

Τοβίδιηθηῦ ΘΟΥ̓ΟΙ 81} {μ6 ἰπὐογοϑύβ οὗ ᾿υιμδι 0 1. αὐὶ ππότὸ ρμαγτίου- αν ἐὼ 

ἰΑυ]γ Ποθ5 ὑπ Νοιν Τοβίαιηθηῦ, ἄοοβ (ἸνἸβεϊα ἱγ ἂ5. Ἰαϊὰ ἄονν ὑπονὸ 

ἴῃ 105. Ὀγοδὰ οὐ] 1η65, ἰθᾶνο ΒΟΌΡῸ ἤον ὕπο ἔνοο ἀθνϑορπιουῦ οὗ ΑΥδἢ 

ΤῊ15 Ἰαύθον χαοσύϊοι ἀοβουνοΘ οοηδιἀογθομ. [Ὁ 15. ποῦ ὁποῦρι ὑ]Παῦ 

10 5Βῃου]α μᾶνο ὕόοοι θυ ῦ ]]Υ δηθυνογοα ΠΥ βΌΠΟΥΑΙ σομβοηῦ: ὑπὸ 

ΔΏΒΟΙ ὑππ5 ρσίνοι ᾿Πο] 108. ΠΊΔΗΥ ΟΙΪοη οὗ 10 ἐοια αὖ Ἰοαβῦ ἰο 

οὐθαΐθ τη] ΒρΊΝΙ ΡΒ. ἃ5. ὑο 108. ΒΟ 655; απ 1Ὁ 15, ΒΙΡΟΥΠΟΙΆΠΥ αὖ Ἰοσϑῦ, 

ἴῃ οομϊοῦ να ὑπὸ πιοδῦ Ὀγοι! ποηῦ πὐθουϑηοοβ. Οὗ οαΥΪγ ΟἸιυΙδυϊλι 

ἴρο!ηρ. ΤΊΘ τηὰϊῃ δδὸ 15. ποῦ ψἈθύποῦ ἐ]6 ΟἿ Ἰδυϊα Βρ γ᾽ οποοιι- 

ΓΆΡ ὑπαῦ ὑθιη ρου Ὑ }}10}} 15 ὑδο δύγοη νύ οὗ {πὸ γϑϊδῦ, Ἰναὺ Πού] ον 1ῦ 

ΤΟΘΟΡΊ 565 ΠῚ5. ΨΌΣΙΚ ἃ5. ΘΟ ΨΟΥΥ ἴο ὑπὸ {Ὰ]Π]1ηοὖ ΟὗἨ 1δ}}5 

ἀοδύηγ. ΤΊογο σα "0 0 ἀουδὺ ὑΠῶὐ᾽ ὑγι6}1, ἘὙη ρα ῦ ΠΥ, τονόγοποο, 

Ὑ1}} Θμαγδοίουιβα ἃ}} οἴονῦ ψ] ἢ. ἀἰθθοῦνοθ ὑπ πδλο οὐἨ ΟἸιν] δὕϊαι . 

Ιναὺ 1 15 ποὺ αὖ οποο οὐνίουβ ὑπαὺ τῃ ὑπὸ ἕασο οὗ ὑπο ὀνοῦο] Πς 

ΠΟΤᾺ] ΡΥΟΒΙοΙη5. οὗ 11ἴ6 ΟΠ τύ οἴονῦ σἂ ΠῸ ῬΥΌΡΟΣΙΥ Ιου ἴο 

ὑμ6 γαγϑιῦ οὗ Λυίῦ. 

Τιαβ ὑπογο 15 {Π|ὸ βαρσορύοι 11 ποὺ {πὸ ἀἸδθμπμοῦ ἀρρολγῶηοο Οὗ ἃ 

οοπμῆϊοῦ μοῦννθθῃ τηϑ 5 σοηδυιυιθοη ἀπ ὑπὸ (ἀο5001, ΠῸ 15. ῬῸΥΝ 

Χ ἢ ἀΡυϊδῦϊο Ἰδοὺ δ ῬΟΜΟΥΕ , ἃινὰ ὑμοδθ, 1Ὁ ἸηΔγΥ 1006 ΔΙΠ]Ομοά, ἃϊῸ 

ποῦ αἰγαοῦΥ ἐθῖίκθη ἰὔο δοοοαηὖ ὈῪ ὑΠὸ Ροοογὰβ οὗ πὸ 11]. 

ΤΙΘ ρρδυθηῦ οοηὐγαθῦ ΥὙΟΔΆΪΤῈΒ. ὕο 6 βύαϊοἀ ἃ 1010 το γὉ ἢ ΑΡΡδγθηῦ Ι 
ὀομὐχαπί, 

ἀρίδ1], 

Οἱ 16 ομϑ βι.θ 1ὖ 15. οογίαϊῃ ὑμαῦὺ Αὐὸ σουγοαρομ 5. Ψ 10} ΘΒ 618] 1. Μαῃ 80 
, τς ἐδ οοηϑέϊι- 

Ῥαγίβ οὗ οὐσγ παύασο, Μϑῃ πῃ ]ν υΒΆ]}]} 560 Κ Ῥαγϑϊ 18} ΘΟΙΉ Δ ΙΟΠΒ. ἐρὰ 85 ἰὸ 
: ᾿ 566 Κ 

οὗ ἴογῃ, σοϊουγ, βϑουπα, δηὰ ὑπὸ ρ]θαθασα ψ μ1ο] {ἰοθ σῖνο οδὴ ΡῸ γεν: 
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ἀθοροηθά δὰ οχύθηαθα ὑπγου μὰ {π6 βύσθαγ οὗ ὑδθ ρυϊποῖρ]θ5. Ὁ  Ἀοἢ 

ὑπ 6Υ ἅγὸ συϊοᾶ, Μη οδὴ Ὀδ ὑγϑϊηδα ὅο ἃ Κθθῆθὺ δηὰ ἤηοὺ ροχοθρίϊοι 

οὗ Ῥοδυΐγ. ΤἬΉΘΙΘ 15 ὑπο ἤΘΥΘ ἃ ἔοσοθ οὗ ἱμῆπαθημοθ ΟΝ. οαπηοῦ μῸ 

ον οὐ]οοϊκοα τη {πὸ ἀἸβοΙ Ρ]1η6 οὗ 116. 

ὈΥΈΤΗΝΙ Αμπά τποσρ ὑμπαπ {115, ἐ6 Θοιηρ]6χ βοθὴθ ἴῃ ΒΊΟΝ 6 ἃγθ Ρ]δορά 
ΔΔΡΌΘ . 
ΜΕ Τα ΐΓ 5 0 Ὀ6 γουθα]οα ἰο υ8. 6 ἃγϑ ποῦ δὖ ὁποθ 8016 ὑο ϑηΐον 1ἴηὖο 

Νὰ {1ὸ τη ηἰ το] ἃ ἀϑροςοΐβ οὗ ΝΝαύαγο ψ 10 ἢ} 6 οδη ΓΘΟΟρ856 ΨΒΟῺ ΠΟΥ 

8ΙῸ ρΡοϊηοα οὖ, ΤΉΘΥΘ 15 Βοπηθί μην οΟὗἩ ἀἸΒΟΓ ΟΣ δια αἰβργορουύϊοι 

ἴῃ. 8 ΠΡ βίο Μ}110. γὰ ἢγθῦ σϑοαῖνο ἔγοῖὰ ὑμο ψουἹὰ δρουῦ 8. 

᾿ΤΠ6 “ἔογια ἡ οὗ ὑπῖηρθ πθοὰβ βοιηθ 1πὐογργούαθίοῃ ; δηα 86 ρδΥ ΘΔ Υ 

Ἰηἰογργούαθιοη. 16. 6 δαορὺ μὰ5 ᾿ο]ροα δηὰ νν}1}}1 μ0]Ρ ὕο χμβᾶϊζο ἃ 

ψ]ιαῦ γγ16 816 8δη4 Ὑμαῦ νγὸ 5}8}] Ὀ6. 

Το ἰηἰ- ἈἜΤῸΓΣ μὸ ρ]ιγβῖοαὶ οἴδοί ψ] ἢ Ατῦ ργοάσοος οχογοῖθθ ἃ Ῥγοϊζουμᾷ 
ργεθία θη ἘΞ Ε | : 
οὗ πδίασο 1808} δηά βριεϊύααὶ ἰηἤποποθ ἀροὰ ομαγασίον, Τὺ 15. ὉΠ ΘΟΘΒΒΑΡῪ ὕο 

ὉΥ Ατῦ "85 χἕε 
Ψ Ῥονθτΐα] 

ἀϑλι παύαγο μα βοοοὐγ ἀροὰ δ6 ϑαἀποαύομι. οὗἨ {116 5δοὰ]. Τῷῦ 15. ὁποῦ σῇ 
εἤρού, 

ομρῦ ἰο ἸηᾶΚ6 ΔΗΥ͂ ΘΟ ΡΆΓΙΒοη Οὗ {116 χοϊαύῦϊννθ βρόντον οὗ δχίθγμαὶ 

ὑπιαῦ θοῦ λιανο {Ποῖ ἀπὸ οἱἤοθ ἴῃ τηου]άϊ ὑπὸ Ἰάσοα] τθᾶη, 1}6- 

ἴηονθ ὑμὸ ἀἸβοῖρ] 16 οὗ ὁπ6 οὐ ὑϊιθ οὔδιθυ, διμα ὕΠ6 τ81} 15. οαΚ ν δηα 

ῬΟΟΓΌΙ ΠΟΎΘΥΟΡ 5 ΟΟΟΒΒΓΆΠΥ 6 οα] ναύοβ ὕπο 561 οο γοα νὶ γα θϑ ΟἹ 

ψ]Οἢ μῸ μὰπ οοποθηύγαῦθα ἰπηβ01}, Τῦ ἸηΔῪ [06 ᾿ιΘΟ Βα ΥΎ ἴο “ οσαὖ οὔ 

ὑ}ι6 τ] ῦ παρα ᾽ ον ὕο “Ῥίυοὶς οαὖ ὑπο σρ]ῦ ογθ᾿, θα ΒΘ Ψ}ο 15 ἔοχοοά 

ἰο ἀο 50 οηὔθυβ το 18 “ πιδϊπηοά᾽, 

ἤθη 80 ΤῊ ΟΧΡΥοβδῖν ᾿πιᾶρθ ΒΘΟΙ 5 ὕο ΘΑΥΓΥῪ 10} 1ὖ ἃ [0] τοοορπ οι οὗ 
ΒΡΟΟΙΔΠΠΥ 
ηθρεἷϑ 

ἀἸβ 1 1..6. ΠΟΘ αὖ πὰ ποὐθίηρ 10 ἔογει, ἂἃβ. Ὀϑ]οηρίηρ ὕο {110 δσομιρ]θύθμθαβ οὗ 

016 χη] 014 δούϊν 105 οὗἨἉ 6γ6 δια μηά, οὗ ὑμθ βόνον οὗὨ βοδεὶηρ 

᾿η. Δμά [ἢ ἀπά Ὶ ὑπο δοῦμα] οοπά Ὁ] οὗ 116 1ὖ 15. ΓΟ ἢ. 5656, 

10 Αὐῦ 505. ἃ5 105. ογράλ, ὑμαῦ {116 τηοδὺ ουνίουϑ δηὰ πηϊνουβα) 

ἀσηροΓα. οοπι6 ἰο τη6η, ὑμθ πιαῦαγαὶ ΘΟ] 5101) 5008 ἰο μὰ ὑμδὺ ὑ}}15 

ἴαοῦ Βῆονν 5 σου πο ΡΥ 6 ραγαιηουμηῦ ᾿ηρογίϑηοθ οὗ ὑμὸ βύυαγυ οὗ 

Αὐῦ. Τὰ {μ15 γϑρίου 6 Ὡθοα ρθου ]ΔΥΪΥ ο μὸ ὑγαϊπθα 1 ογάον ἐμοῦ 

6 ἸΔΥ ΘΩΊΟΥ͂ ΓΙ ΟΥ ; δηὰ ποὺ θο οα]]16ἃὰ ἀροὰ ἴο βδουϊῆοο ὑμαῦ 

ΨΊΟΙ νὰ ΘΟ ΡΆ}}16 οὗ γητηϊδύογιηρ ὕο ἃ ΓΊΟΒΘΙ ΒΘ νΊοΒ. 

. Βα Αὐ'ὐ ὅποι τοβοούίοῃϑ, ἱπμα]οαϊθα ἴῃ ἐπ8 Ὀγϊθξοδῦ Βα τη τη ΔΓΥ, βουνὰ ὅο 5Π|6 
ἰ αἱ- : : ; κι 

ἜΘΟΥ, ὑμαῦ Αγῦ 0501} οΪδ1π)8 ἃ ρθυιηδποηῦ ρ]αοθ ἴῃ ἐμὸ ἰρσμοβῦ ὑγαϊηϊηρ οὗ 

ἀὐ τος ὡὲ Ἰη6ὴ ; δαῦ οχ ἔϊο οὔθ ἢδηὰ 1ὖ τπᾶν "6 ἀγροὰ ὑπαῦ, 1 ὑπ ὌΧ θρ- 
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ὑϊοι ΟΥἨ τηυϑβ]ο, ὑπ ΓΘ ἰα ΠῸ γϑοορηὐϊοη οὗ ὑπ6 οὔϊοο οὗ Ατὸ ἴπ ἐπα Νὸν 

Τοβίδχηθηῦ. πὸ οὐ ὑνο 1Ππϑὐγαύϊοηβ ἔγτοπι ϑηρτανίηρ (ΠΟΌτ. 1, 3) οὐ 

Ῥαϊπέϊιρ (Η ΘΌγ. ν1ἴϊ. 5; χ, 1) ἀγὸ 811 ὑμαῦ 10 οοπύαϊμβ. Τῇ ΠΏΒΡΌΥΥ 

οὗ ὑπο ροοδῖγρεο---β ὑπὸ οαὐϊο οἷὐγ (ΑΡοο, χχὶ, 16)--- 15. βγη ο]ο 

δι ἃ ποῦ ΡΙοίοΥ δ]. 

Απα ποῦ ΟὨΪΥ 80, θυῦ 1Ὁ 560 1}5 ἃ5. 18 γοργοβοηΐαύῖνο Αὐῦ γογῸ Ἀρρδ- 

ἀἰβυϊ ΟἹ Ὁ οΘοπαοιηημθα, Τὺ 15 ἀπ που ]ῦ ὕο ραῖνο ΔῺΥ 5θη80 ὕο “ ἔπο ἀθϑὶγθ ΠΡΟΣ ας 

οὗ ὑπὸ ουϑϑ,᾽ ψ μοι δῦ σομη ἀθοίαγαβ ὕο θὸ “ποὺ οὗ πο ΕαΙμοΥ υαὺ οὗ 

ὑπὸ ψονἹα᾽ (1 Ψοϊνῃ 11. 16), οι 588}} ποῦ ἰμοῖπαο ἡγοῦ κα οὗ 5ο0]ρ- 

ὕυγ0 ἀπ ραϊηὐϊηρ᾽ ; δηα αὖ Πγθὺ βἰσῃὺ 016 τονοϊαξίοι οὗἩ ὑπὸ ὑγαμδιθοσί- 

085 οὗ ἐμαὺ οαὖ οὗ ψΨΈΪΟΝ ὑπο βρυΐηρ Δρροᾶγα ὅο σαν ἰδ ἰ0 {ΠῸ 

βοπίομποο οὗ ὑΠ6 1 τϑ]οοθοῃ, 

ΝΟΣ οδὴ ΔΩΥ βύγθβθϑ 06 ἰδ Ὅρομ {Π|Ὸ0 ραγθϊα] γοοορηϊδίου οὗ {10 Δ 8 οἱ 

ΒΟΥΨΊΟΘ οὗ Αὐὖ 1ὴ ὑμ6 ΟἹ Τοβύαχηθηθ. ΤῊΒ βγβύομι οὗ {πὸ οἱά Οὐονο- Ο. ", πού 

ηδιῦ τὰ ΘΒβοηὑ]Δ}}}7 οχίοσπαὶ. [ΓῸ βρόκο ἐβυοῦρ} ΒΥμ0 015, θαῦ ᾽ὖ ὁ περχονν 

Ἰ]ρῃῦ θ")Ὸ ἀΡραθα, ποῦ ἀΠΥΟΔΒΟΠΔΌΪΥ, ὑπαῦ, ἃ8. ΟΠ ΓΙ βυϊαυ ὺγ ἴα οββοι ι}} ἩϊΠοη. 

Βρ  γιύσδὶ, 1Ὁ 15. ΠΠΚΘΙγ ὑπαῦ 10 νου] θοὸ ἱπμάορομάοηῦ οὗ 41] Π]αϑυγαύϊοι5 

ἔγοι σύ, 

ΤΆΘΒΘ. ἃγθ ὑπ6 οἰθαχοιία οὗ ὑπὸ οομύγαδὺ ψΆ1Ο} πᾶνὸ ὕο ᾽ν» σϑοοι- ἘΠ ῥεία- 

ο]ρα, Τῆο συϑοομῃοι!ταύϊοι, ὑο ἃιύϊοιραῦο {Ππ|ὸ τοϑα]ῦ οὗ οἂν ἸΠΘΌΙΓΥ, Ὁ 8 ̓ 

1165. 1. ὑπὸ ὀθηύχαὶ τηοϑβαρο οὗ ΟἸσιβυαμτῦγ “ὑῃὸ δον ἃ θόσαμιο Π05ῃ,᾽ ΘΔ ΉΘΌ: 

Βγ ὑμαῦ ἑδοὺ ὑπὸ Βανι ον Ὀούνοοι ὑπὸ βοο ἃ ὑπῸ ἀμβόθι  ΠΙΟΘΝ 

Πδα Ῥδθὴ ἱπίουγαρίοα νὰ ρούθη 1} γοδύογθα, Ογθαδίοη ἴῃ 81] 108 

Ρδυὺβ νγὰβ τηϑδο Καον ἃ ἃ τονϑ αὔϊοι οὗ {{π|ὲ| ὑμγουμἢ Πομὴ 1ῦ Μὰ 5 

ο8116ἃ ᾿πὔο θείην. Βαῦ 16 ροφοῃο]]αῦϊοιν Ἰο Ὁ ἃ5. Οἰβοσηογο 1165 1 

ὑγδηβῆραγαύίου. ΤῈ ραββαρο ὅο [10 15. Ὁπγουρη ἀοαίῃ, Τη6 οἱά 

μὰ ὑὸ ρϑϑθ ἅψαὺ ὑδιαῦ ὑπὸ πον πιϊρηὺ μα 15. ῬγΟρΡΟ ΡΙαθο. ΤῊ]5 

ἐγαΐῃ μᾶ8 ὀὐθὴ ποὺ ποὺ "Ὀοοη ἔα} πιδδίογθα ; Ὀπαὺ ᾿ῦ ΜΜ1] ΒῸ β60 

ἸΏΟΤΘ ΟἸΡΑΥΙ͂Υ ἰἢ ψὸ ἢγϑὺ οοηδιάονυ {{|ὸ ροβίθοι οὗ Αὐῷ ἴῃ τοϊαθίοῃ ὕὸ 

ΟἸυβυϊααὶῦν ἰὰ ὑ86. ἀροβύο!ς ρὲ (1), δῃὰ ὑμ6 ομδυδοίου. οὐὗἠἨ Ο γιβύϊδη 

Αχῦ ἴπ {πὸ ἢγϑῦ ἔουσ οοπύαγθβ (Π), ἃπα ὕμθη αὐλοπιρύ ὕο ἀθίουτηϊηθ 

{π6 τοϊαίϊου οὗ ΟἸγἸβυϊδη! γ ἕο Αὐὸ (11), ἀπά πὸ ρθοι αν οῇῖοο οὗ 

Αὐῦ (ιν). 

ν. 21 
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οὗ βῃοιη- 
116 δηᾶ 
ἩἨΘ]]οηΐο 
ἰθπᾶθῃ- 
6168. 

1. Νὸ ἔγοϑο 
ΘΧΘΙΟΙΒΘ οὗ 
᾿Σ δ γ 6 
Αγὶβ 

ΤΗΒΝ ΒΕΜΑΤΊΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ΤῸ ΑΗΤ. 

1. 

ΤῊΘ ροβιύίου. οὗ ὑπ θαυὶν ΟἸγβύϊδ ὑθδομουβ ὑοναγάβ ᾿Ασῦ ἃ Ἑ 

ἀούογμαϊηοα ὑπο ὕνγο ρον νυ] δηὰ οοηῆιούηρ ᾿πἤμπθποθθ, [ἢ πῸ 

οὗποῦ τϑρίοῃ οὗ Ὠυπηϑὴ δοῦν σοῦ [η6 Βῃθιητθο δηά ΗΙ]θηὶς 

ὑθημ θη ο108 ΠΟΥ αἸΓΘΟΟΪ αὖ ναυδηοθ. ἘδοΪ ὈΟΥΘ τυ ὶύμθδα ο ἃ ρδυῦϊ8] 

ὑγαῦῃ; δῃὰ ἴῃ ὑπ δροβύοϊο ἂρ δϑδορβ. μδὰ γθδοῃθα 105. σοιηρίοίθ 

ἀδνϑὶοριηθηΐ. 

ΕῸΣ ὑμὸ δον Ἰῃηνϑαῦνο Αὐῦ δὰ Ὀγϑοῦ!ο }]}Υ. πὸ ρα }]16 οχιβύῤῃοο. 

ΙῺ 86 δθβθῃοα οὗ βαὐβέδβούουυ ονϊάθηοθ 1ὖ 15. ΠΠΡΟΒΒΙΌΪο. ὕο ΒΥ μον 

ΘΠ ΟΠ ἔῃ ἔαν Ατοβι θούασο δα Μαβῖο ἔουμπᾷ ἔγοθ δηα οΠδυδούθυ ϑῦϊο ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΙ. 
Ψθν. Βαυῦ ἴῃ ϑριῦο οὗἩ ὑΠ6 ὙΘΥΥῪ ΠΔΥΤΟΝ ΓΟΠΡῸ ὙΠῸ 1 110}. ἰΘΎν8} Αὐσὺ πγγὰ5 

οομῆηρα 1ὖ οι οάϊοα ἃ ρυϊηο 016 10} Θηύθυβ ᾿ηὔο {110ὺ 116 οὗ Ατί. 

ΤἼῊΘ. οοτητηδηστηθηῦ 10} ἔογρδάθ ὑΠπ6 πιδκιηρ οὗ σγανθῃ ἱπιαρο ΟἹ 

ΠΠἸΚοη θα γὰ5 ποῦ ΟὈβουνϑα ἴῃ ὑΠ6 πϑποῦσανΥ 1561, ΒῪ {815 Θχοθρύϊοι 

ἰὺ ὰ5 τηδάθ δνιἀδιιὺ ὑπαῦ ὕπ6 ϑηϑούμηθηὐῦ νγὰβ αἸγθοῦθα ἀσϑιηδὺ 800]- 

ἀθηία! ἀὔυβοβ οὗ ἱτηϊ ϑύϊνο Αὐῦ δηα ποῦ ραϊηϑδῦ ὑμθ Αὐῦ τ0801, Αὐ 

086 βᾶπιὸ ὑϊπη {Π|ὸ ἸμδθηῸ ἴῃ ὙΠΟ Αὐῦ ψγὰ85 οιῃρ]ογοά βορνοα ἴυ 

ΟΣ ΟΑΥ δηούμπον ὑπουρῦύ. Τὴ ἀθβογιρέίϊοη οὗ ὑπ6 ἀθοογαύϊοηβ οὗ ὑπὸ 

ΤΆΘΓΠΔΟ]6 ἀπ οὗ ὑπὸ ΤοΙΏΡ]Ὲ Ὀγΐηρβ οαὐ ΡὈ]ΔΙΏΪΥ ὑπ 1άθα ὑπ γοργο- 

βϑηὐαύίοηδ οὗ οαὔναγα ὑπῖηρ5, δα ὑπ τηϑη!ο] ἃ ὁον] ] ηδύϊοι οὗὨ τηδῖθ- 

γ1815, ψ Βοἢ ἔουμα ρ]δοα ὑμογθ, σοῦ ἀοϑισηθα ἴο βαρσροθῦ Τη0}6 ὑῃ8η 

{Ππ6 β'πρὶθ ἤσαγα οὐ οἴδβοι, Υ̓́μαΐθνου ὑποῖὸ γὰ8. οὐὁἨἁἈ σγϑηά θα ΟΥ 

Ὀθδυῦν ἴῃ {16 ογἀϊημδποθβ οὗ ἀἰνίπθ βούν!οο᾿ ροϊὐθα Ὀογομα 1056]. 

Ναύανδὶ ἴοστηβ δηα ο]θιηθιῦθ ΤΟΥ 866 0 1ηἀ]οαῦο ὑΠ0 ἀ!βόθη, ΗΟ 

{15 οου]α 6 15 50}}} ρονγου 1} βθονση τὰ ὑΠ6 ψοΥκβ οὗ Εργρύϊδη Αὐῦ, 

ΜΉΙΟΙ ΘΟΠΒύΧΑ]η {116 βροοίαξον ἰὸ στῖδὸ Ὀθγομα ὑπαῦ ψ Β]Οἢ ᾿ὸ ἸΟΟΚΕ 

ὌΡΟΣ ἴο βοιμούπιηρ Μ] 0} ὁδὶ ἢ πὰ πο δαἀθαπαῦθ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟῊ. ΘΧύΘγΉΔΙΠΥ. 

ΤΠ ἤρατο οὗ μο 5. διὰ ποῖ 84118--- ῬΑ }ῦ ΟΥ̓ Τ ΔΊ ΘΕΘ5---τα το ΔΌΟΥΘ 

811 ἐπίηρϑ Βυτα}0 015 οὗ ομαγδούοσ, ΤΠΘΥῪ οδηηοῦ Ὁ6. ἑδίζοι ΒΠΡΙΥ͂ 8.8 

οἴἴογίβ ὕο Ῥγοβοιὺ αἰγθοῦ πα ὀοιρ]θίθ ρονύγαϊὑαγοϑ οὗ ὑπο Ὀθὶπρβ 

ψΠοτὰ ἐμ ΟΥ͂ 681} ἃρ Ὀοΐονθ 8 50]. Τιαῦθι'" δβχρϑυύϊθηοθ ἱπᾶαθθα ργονθα 

ὑμδὺ ὑπο γθ ΤΟΥ͂Θ ῬΟΒΒῚ Ὁ1Π10165. οὗ ἀθοΡ οογγαρύϊοη ἴῃ ὑπ ῬΓΟΙΙΒΟΌΟΊΙΒ 

86 οὗ Βο ἢ ἱπιᾶροβ οὗ {Π6 πιγϑύουϊοϑ οὗ 118 ἃ58. 6 γ8 ργθβϑηΐθα ἴῃ ὑπὸ 
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ΔΟΘΟΙΩΡΘΙΪτηθηὐβ οὗ Εἰσγρύϊδηῃ ου ΒΡ. Τῆς οοηοθρύϊουῃ. ὰ8 ΠῸ}]6 

50 10 ψὰβ ὑπαὺ {Π6 βϑδουρά 

Ἰορ]ϑαύϊοῃ οὗ [βγ86] αρῦ ὑπ σομῃοορύϊοι) δῃα ρυδγάοα 10 16Δ]ουΒ]γ. 

μνυαῦ τὖ ναϑ υπῇύρα ἴοΥΓ ΘΟΙΏΟῺ 1186. 

ΤΠ6 Θιρ ουταθηῦ οὗ {116 βυυθο]ο ΠρΌΤΘΘ ἴῃ ὑΠπ6 βαῃούπαυυ οὗὨ {110 

ΤϑΏΡ]8, ΟΥ̓ Ομ ρα βι ζίηρ ὑἢ15 θχοθρύϊοη ὑὸ ὕ}16 βθῆθυα] αν ̓, ἱκορὺ ὑπὸ 

Ψ6ν ἔγοτα ὑπ ἀοβοογαύιοι οὗ {Π6 βίο], δα ργοβουνοα ἔοὸσ ἶλ ἢ 

105. Ῥαγγν ὑπθ ὑπουριῦ ψμῖ ἢ Ὁ Θηβῃγϊηοα, Ησ Ἰοαγαῦ ἴγομι ἐ]ιῸ 

γϑοογᾶβ οὗ ἔπ ΟἹ Τοβύαμηθηῦ ὑπαὺ 10 γα ὑπὸ Ὀῖνλο 1] αὖ ἴὰ {πὸ 

ἘΠΘΟΡΥΟΔΟΠΦΌΪΟ ἀδυκηθβη οὗ ὑπὸ Ἠο]Υ οὗ Ἠο]1θ5 ὑπῸ οοϑυ]θϑὺ γου ΚΒ οὗ 

Ατῦ 5μου]α γτϑη ον βούνιθθ Ὀθέογο ὑπὸ γονθα! θά Ῥυόβοηοθο οὗ ὑπὸ Τογῇ. 

Νο πυϊηδῃ ογὸ σου] ΤἸ ΕΟ ΠΥ νοῦ ἀραὶ ὑγᾶοθ ὑῃ6 ΠΙηραϊηθηΐβ οὗ 

ὑμοβθ ΘΠ ΘΓ. ὈΙΤὴ5. δη] ρᾶ}}}} ὕγβϑθϑ ἃπα ορθὴ {ονγοῦβ 0 ὉΠΟΥ͂ ΨΝΟΪῸ 

Οὔ Ρ]ϑορα ἴῃ ὑπο οὐδο]6, ᾿αῦ 1ὖ νὰ ΘμΟῸΡ] ὑο Κποὸν ὑπαῦ ΠΟΥ ΜΟΓῸ 

ὑΠπονο, [ἢ πὸ οὗμοῦ ΨΥ οοα]α {10 ΤΡ νὰ Ἰηουο ΟἸΙΟ ΘΘΙΘΙΥ ΟΥ 

ΒΟΪΘΙΔΉΪΥ ΘηογοΘα ὑμαὺ ὑπ θη οὗ σὺ 15 ὕο νυ ύμοαβ ὑὸ ὑ]ὺ ἸΏ ΠΟΥ 116 

οὗ Ναύυγο δηα ἴο 11} 150. ἕο οά. ΤῈ τορουϊθοῃ οὗ ὑπὸ ἤουτβ. [η 

6 ΗΟΙγ Ῥ]δοθ ἱκαρὺ ὑπ ᾿ἸθΙ ΠΟῪ οὗ {1161πὶ ἔγοβἢ ἴῃ 66. πιππ οὗ {Π10 

Ῥυϊοββ", ὙΤΉΘΙΡ βισιἤσδησθ σου] ποῦ }υὺ τηϊδύακου, ΒῪ ὑπαὺ ΟἸοΥλις 

οὗ πὸ υεϑὺ σι πῖο ἢ μ6 σου] ΘΟΙ ΤΠ Πα ΚΙ ΠΙΡῚῪ ἔου ὑπ6 ὈΙνίηο σ]ονῪ 

ΒΟΙοΙ οι ἀθο]αγθα ὕο ἢ15 ῬΘΟΡ]6 ἴον 811 ὑπη6 {πΠ6 δοπβοογδύϊομ οὗ Αὐί, 

8} ΠῸ ἀθοϊαγοα ἡοὺ ΟὈΒΟΌΓΤΘΙΥ ὑπαὺ 1Ὁ 15. ὑπὸ οἱἶῆοο οὗ Αυύὺ ὅο γσονοὰὶ] 

ὑπὸ τπιοδηΐϊηρ ΟὗἩἨ ὑπαῦ ψΠ1Ὸ}) 15. Π6 ομ]οοῦ οὗ βοῆβδο, ΟἸτοατηδύδησοι 

ἀοἰαγοα ἴον ἀρθβ ὑπ ἔγυϊ αι! οθα. οὗ ὑπὸ Ἰάρα . Ἰνὰῦ 1 τοιμαϊποά διῶ 

ΤΌΠΊῚ 5. 501}}; ἃ ἔονν σα {]1η}κ οὗ 411] ἐπαῦ νγὰβ ᾿πρ] 104 ΡΥ ἀ]ιῸ 

δαογπηθηῦ οὗ ὑμαῦ ἀυραθῦ Θμα ον. Πρ] ὐρα ΟὨΪΥ ὈΥ {116 Βρίομάοαν οὗ 

ἃ τηϑηϊϊοούθα Ῥγόδοησο οὗ (ἰοά οὐ {π6 ρ]ον οὗ ὑπὸ Ἰππ]οα ᾿πόθηβο 

(Αροο. ν. 8) ψιῦιοαῦ ἔδοιηρ ὑμαῦ 10 ᾿δ58. ἃ Ἰοβ801). ἴου ὑπόβα ὕο ΜῈΟΙ) 

Αὐῦ 15 δρροϊηύοα ψοῦκ. ῬΒΙΠΟΒΟΡ ΒΟΥ. ἢ μοὺς πᾶν ἄνοϊῦ οὔθ 

ΡΟΝ ὑπ νϑ}]64 βίωῦαο ἂῦ ϑῬ'δ15: ὑΠ10 15. 81) ΟΡΘ1) βθογοῦ 1 ὉΠ 6 βδογοί 

“οοιῃ οὗ ὑπ6 ΗοΪγ οὗ Ἠο]ο5 το] Ὁ 5. Ὀ] πο δ ἸΠΟΓῸ ΤΠΠΒΡΠΊΩΝ. 

1 Πη0 ὕνγοῖνο ὀχ Μ]16 βαρροχίθᾷ δχοορίϊοῃ 1ἢ {110 οἷν} πδὸ οὔ Αὐτὸ, ΤῇῸ 
6 Μοϊίθῃ ὅδ ἴῃ Βοϊου 5. ΤΟΠΡΪΟ 
(1 Καὶ, νἱἷϊ. 25; 2 Οβχόοῃ. ἱν. α ἧ. ; 6ογ, 
111. 20) 816 8 ῬδιΡ]οχὶηρ ΟΧΟΟΡ]Οη ἴο 
86 Ια. Το ὕψοϊνο 1015 ΟἹ. 6 Β΄ο0 085 
οὗ ὑπ τό ἃ] ἐβγοῦθ (1 Κ. χ, 18 Π᾿; 
2 ΟἼγοη. ἰχ. 18 ἢ.) ἰουτὴ ἃ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠ ΔΙ Πσ 

ΒγθΖοη ϑουροηῦ Μὰ8 ἃ ΜΟΥΚ οὗ ἃ ΨΏΟ]Υ 
ΑἸογοηῦ οτάοσ ἢ δἃΒ δὶἷϑ8ὸ ψα8 “δ 
Το ρα ᾿ οὐ θεν (1 ὅῥ'δηι. ΧΙΧ, 
13). 

3 Λοοοιάϊπρ ἰο 2 ΟἼχοη, 111, 14» 
᾿ΘΒογαθίτα ποτα Ὑστουραὺ οἱ {116 νο]], 

215-22 

[ΦΣῚ ω ωϑ 

Αγῦ 6ο86- 

ογαϊοα. 
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2. Ἰγοϊία- 
ἐΐνο Ατί 
ἰγοαίθα 88 
δυβοϊαίθ 
Ὁγ [ῃ6 
[ΟΡ Ὸ 17) ΦῈ 

ΤΠὴ6 ὩΘΟΘΕ- 
ΒΒΥΥ 
αἀθοὶηο οὗ 
Οτοοκ Αγ, 

ΤῊΝ ΒΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ ΟἩἨΒΙΒΤΙΑΝΊΙΤΥ ΤῸ ΔΒΤ. 

ΤἼο 9 ον 5}. ΤΟρτοβϑίοι, οὗ Ἰηλϊ δ ῦνο Αὐῦ, Ψ ΆΙΟΙ. ἐπθ Τὰν 50}}} [8]- 

Ἰονοά ἔον ὑπὸ μἰριθϑῦ βουνοῦ, οοσσθβροημαθα τ δ ὑϊιθ βρὶ νι] ὁ0ιι- 

οορύϊοῃ οὗ (ἀοὰ “Ποῖ γὰ8 ὑμ6 ὁπἀονιηθπῦ οὗ ΗΒ Ῥϑορὶθ᾽, ἔρια 

ΘΙ σίοι οου]α ποὺ αὖ ὑ{|8 βαρ οὗ 105 ἀονοὶοριμηθιῦ δατηϊὺ ὑΠ6 ΠΔ00]- 

ὕυδ] π86 οὗ ραϊηύλιρ οὐ βου! ρύασο. Υὰ ὑπὸ Οσὑθοῖζα οα ὑδο οὔπον 

Πδηα τη! ύνο Αὐὸ ννὰβ ὑΠ6 οπαγδούογβῦϊο ϑ ροα πηθηῦ οὗ η6 Ναύατο 

ΟΙΒΠΙΡ 10. ἀπάουϊαν ὑποὶν 1ἴὸ, 6 ἔοσι οὗ θϑδαῦυ νγὰβ ἔου 

ὑπο) ποῦ ὑ10 Βυπι00} Ραῦ ὑπὸ ἀϊτοοῦ γοργοβοιύδύϊοιι οὗ {116 ρΌΑΙΙΚΘ. 

ΤΠ) βίαθιαθ νὰ ὑμ0 Βη8] ὀχρυοδδίου οὐ ὕπο αὐθδῦβ ὑμουρηῦ, ἃμπα ἢΪ5 

ὁοηβαμηχηδῦθ 5111} Θμϑ]οα ὑπ ϑροοίαῦον ὅο τοϑὺ 'ὶ ἰὉ, ΗσυμδηϊΥ 

νὰ 1866. δ τηϑαϑαγο οὗ ὕπο αἰνιο; δα ἀπᾶθι ὕμθθο Θομ 108 

Δη ΠΥΟΡΟΙΠΟΥῬΐβηλ ὈΘοδμ8 ἃ ἔαία! ἰραιρίαθιο, Αὖ ὑπὸ 586 {16 

ατθοῖκ Ατῦ, 1 φργθιθαύσσο μὰ ρϑυουβ πὶ τοραγα ὕο ἅπιο οοιμρ]οῦο 

Βρὶ εἰῦαδὶ ὑγα]ἶτιρ οὗ πὰ, τυ] υποϑϑοα ὕο ἃ ραχὺ οὗ ὑπὸ ὑγαῦ αἰπυπιοά 

1. 86 τοοογὰ οὗ Ογθαύϊοιι. υν 1.0} 15. πιοσῦ ΘΟ ΟΪΥ ἔογρούξοη. 1116 

ἴογῃι οὗ τηϑιι, ὑ11ὸ ν]51}10 ΟΧρΡυθββίοῃ οὗ νν]αῦ ᾿χῸ 15 ὀβοη  ]}}γ οι θοα]οα 

δον ὑ1|6 οον  Π010115 οὗὨ ὑϊπιθ, ἃμβύγουα ὕο “{Π|Ὸ ᾶρο οὗ οί ἢ ̓ὰ ΒΟ 

.θὸ ψὰβ τηδάο, ὅ'ο ἴα {πὸ αὐσϑοῖς ννὰβ τσ ῦ τ ποθ κίηρ ἴον. ὑγαβ οὗ 

Αἰνιηϊύγ τὰ παμδ Ὀθααῦγ. ΤῸ βουγοῦ οὗ οΥΤῸΥ, ΠἸΌπ 1100 Πονθα 

{116 αὐγοασα οἱ Ἰαῦον σον αρύϊοιι, 'νὰ5 ὑπαῦ ᾿Ὸ τοράγοα ὑμόθο ἃ5. χοά 

διὰ 8]. Ἠδ 7116, ΟΟΘΒΒΆΓΠΥ [Ἀ1166. 1. ὑπ νὰν οὗ παῦαγα, ὕο 

οἴαλι τοοορτύοι ἴον ὑπὸ ἔα] οβο οὗ {Π|0 ὑσαῦῃ Ὁπαῦ πὰ πὰρ 1 {116 

πηδρὸ οὗ αοα ἴιδ5 ἴο »ὙΟΥΝ ἰηὔο Η]5 ΠΚοηθδθ: ὑπαὺ ἃ}} ὑμαῦ 15. πο ]οϑῦ 

ἴ ἔογμ ΟΡ Ὀγοβοιῦ ΟΣ Οἀηο δ 15 ΡΓΘΡΑ ΔΌΟΥΥ ὕο βομηοῦμπηρ γοῦ 

μβοο ἃηα ΠἰσῃθΡ; ὑμαῦ Αγῦ 1 15. στοαθοδῦ δο ϊονθιιθηῦδ πχαθῦ ὃ6 

γτογἰιοῦϊο, ϑυβῦ ποῦ τοϑῦ ἴῃ ἃ νἹούουυ ᾿αῦ τόνοὰ] ὑπαῦ ΜΝ. 15. ἀπδῦ- 

ἰοϊηοα', 

0 ννουὰ "»Ὲ αἀμπου!ὺ ὅο ονογγαῦο ὑπθ 51{1}} νὰ 1 ασὐθοκ 

βου ρύαγο οὗ ὑπὸ θοῦ ρουϊοα τ ριοβθηῦβ Βύγο ἢ 1 πδ)οδῦϊο ΤΌΡΟΒΘ, 

Δ ἔρ6] Πρ ἀμ ον Βουθυθίρῃ οοηὗτΟ] ; ᾿αὺ ἃ}], 50 ὕο βρθᾶϊ, 1165 τυτθῖι 

{1Π|ι ἤρατο Ὀοΐογο 5. “ΤΊιο αοασς ἴᾶνὸ σοῖο ἀονν ὅο 5. πὶ ὅΠ6 Π|8- 

Π685 Οὗ τπθι᾿; δια Μὰ Ἰοοὶς μὸ ζυγύμοσ. Δὖὺ ἢροὺ ὑπὸ βρὶνιῦσθὶ, γο}}- 

1 ΠῊΪΒ 18 ΟὨΪΥ οὔθ ΔρριΙϊοδ ίοι οὗ 6 {8Ὸ τϑοορῃϊίοη οὗ ἐΠ18 ὑσα } ΠΟΙ {16 
ΟΘΏΘΙΣΑΙ ἰΔῸῪ ὑμαὺ τλὰ οἀπηού ἢπὰ Βοοκ ἱ{ΠΠπιβύταίοβ ἔΌΤ. ἸΏΔΠΥ Β[(168. 
τοδὺ ἴῃ (μ6 ἤπϊο, ΤΠ6 Κα ἰο 0ὴ0 ΟΡ, ἘΪ661685. 111. τι. 
πη ἀοταίδηϊηρ οἱ ἘΠΟοἸοϑὶδϑίοθ 1165. ἴῃ 
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σἴουϑ, δἰθιηθηῦ 15. ΒΌΡΓΘΠΙΟ, ἃ 5. ἴῃ. 8}1 Ἰνίης Αὐὖ; νὰ τὺ {86 ἄθολν 

οὗ ἔαϊιξῃ ὑμαῦ ΠΟ 15 ΒΘΠΒΊΟΙΙΒ. ἀΒῸΓΡ5 {Π6 ρΙδοθ οὗ {Ππ|Ὸ βριτῖσααὶ, πα 

Αὐῦ ψη]οΝ ὕδίκοβ τηϑιὶ 85 {1 εὐδη΄αγα οὗ ὑπ 6 ἀἰνίηο σαηποῦ Ἰναὺ ἴω], ΑΔ 

511ρ16 Π]αϑὐγαύϊοι ψ11}1 06 δα Β]οΙθηῦ ὑο ᾿παϊοαῦο τὰν τποδηπν, ΤΉΪΒ ἰδ 

δίνϑη ἴῃ ἃ ΟΥ̓ ΟἾΔ] 5παρο Ὁ. ὑπὸ ὑγοαϊιηθηῦ οὗ Αρμγοάϊία ἴὰ {Π|Ὸ ΟΠ Σ 

δια Ἰαΐον βοιμοοΐβ, ΤηῸ ρηγβίοαὶ θοδαύγ οἵ ὑπΠῸ Μοάϊοθαι Ν ΟΝ ΠὰΒ 

Ιοϑῦ 411 ὑπ Ῥᾷγο βονϑγοῖρη τδ͵]οϑου οὗ ὑπὸ ΑΡΒγοαϊίο οἵ ΔΙ οἱοβ, νυ ΚΙ6] 

15. ΜΟΥΠΥ ἴο "0 δὴ 1468] οὗ “ψοιηδη ᾿νοΐονο ὑπο Ὰ}}", 

[015 ὉἸΝΠΘΟΟΘΕΒΆΥΥ ὕο ἔγρᾷθο ἔδο ἀοοαγ οὗ (ἀγροῖς Αὐῦ, Τῦ τοριημθά ἴο 

86 Ἰαϑὺ ὕπ6 οἱδῦ οὗ ρῃγδβίοαὶ υοααῦγ, Ἰὰῦ τὶ ὑπο ἀροβύο!σ ἀρὸ 1ῦ μαΐ 

βϑοοιηθ {ἢ 6 βογναηῦ οὗ {πὴ Ἰαχυυ οὗ ὑπὸ Ἐπηριγτο, δύαν ϊμρ᾽ ἔγῸἢ} ὦ 

ἢαπηδῃ 464] 10 θοοδγηθ ὁπϑανοά ὅο πῃ. ὅδ0 ἴᾺ} ἃ5 1ὖ Πα ἃ ρίαοο 1 

ῬΟΡαΪΩ νυ ΟυΒ ἢ 10 Ὀγουρηὺ ἄονι {}ι0 ἀἰνίπο ὕο {πὸ Ἰονὸ] οὗ ἃ οογγιρῦ 

10, 

ΤῊ8. θοῖηρ 50 ὑἢιο διηθαμο 51. οΟὐὨἨ ΟΟΥῚΥ Οὐινιβὐίαμα ὅσ ὁομ ΟΠ ΡΟΥΆΥΥ Ἰὠκίβας 
ΤΕΥ ΘΒ561}- 

ΛΥΡ ψᾺ5 ΠΘΟΟΒΒΆΤΊΥ ΘΒΒΟ ἃ] ᾧὦ ΡδοΙαῦο, οΐογο Αὐῦ οοα] 750 {}2}}ν δη- 
ὌΝ " : ὑπ μΌ 5010 

Ῥἰδορα τὴ 1ὺβ ὑσαθ ροϑβιύϊου ὑποῦὸ νὰ πορᾶ οὗ ἃ φομθϊοῦο οΠιαημο Οὗ [0 ΑΥὸ κβ 

ὁρηἶγθ, ΕῸΓ ὉΠ15 ὑῃ0 βύθσιι (ἰβορ! πιὸ οὗ 1 αὐδίδι δα δ 0 ῬγΟνΊΒΊΟΙ. "585; 

ΤῊ 165801}) οὗ ὁοῃδθογαθοιῃ ἢ 1ο ἃ θοι ΚΟρΡΌ ἢ 5] οὐ τ ἹΠΘ55 ΤΟΥ 

Ιοηρ' ἀρθ8 οου]Ἱᾶ Π᾽Ὸ Δρρ]Π θα ἤν ὑπαὺ πὸ γογᾷ παδά Ἰνθόοθθ ἤοβα, 

Βγ ὑπαῦ ἔμοῦ ἃ πὸνν τἸηοδηρ Μὰ σίνου ὅο ὑπὸ νοφαῦνγ ἡ] ἢ {116 

Οὐγοοὶς αὐύϊϑῦ πδά ζο]ῦ ἴον, διὰ δὴ. ἱτηπηθΒαγ 0} ]0 ΒΟΟΡ6. Ἀνὰ. ΟροηΘα ΤἴῸΓ 

{π|ὸ τοϊηἰϑῦνυ οὗ παῦατο ἴο (ἀοά νοι ὕπο ον Ίθν. Ἰοριδίατον. δὰ ἐο- 

οανθα ἢ 5γΎ}}}0 015. Βαῦ ἀθαῦ! 15 ὕπο οομα δΐο. οὗὁὨἨ γοβι ΡΘΟὕΊΟΙ), 

ΤΥ 15. Ἰηἀθ6α ἃ Ομ] ὑβμγοῦσὶι ἀδαῦι; θαῦ ἃ ΤΟΥ Π.8] Βονογάποο 

ἔγοιη ὑπο ραϑῦ ψὰβ ὕπο ρυοϊαάο ὕο ὑπὸ πον Ηῖνῦμ οὗ ΟἸιριβθιι Λυύ, 

1. 

Τὸ ν11] θὲ βθθὴ ἔγοιη ψῃδῦ πδ5 ΠΘΟΠ ΔΙΤΘΔάῪ βαϊά ὑπαῦ ΟΠ ἸΒΌΙΔΗΣΕΥ ἐν: τον 

Ἰιαᾶ ὕο γβοορσηῖβα πα σοοομοῖ]6 ὑμ6 ραγῦϊα! πὰ οοηὐγαβίοα δϑροοὺβ οὗ {ἴλη Ατί. 

τ! αύϊνο Αὐτὸ ψ οι μαᾶ ἑοαημα οχρτυοϑϑίοη πὰ Τ πἀδίδιη απα Η ΟἸ]ΘπΊ5π., 

Ογϑυϊαη Αὐὖ ϑιῃθοάϊθα ἐπ ὑνγοΐο]α οοποορέϊοη οὗ {86 5ρ᾿ Υἱὕ118] ἀΟΒΌ ΠΥ 

1 Κγδιϑ (ΠΕ. Χ.), δία Οἰιηἰδεἰο]ς ἸΚιυπιϑὲ, 8, 22. 
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[1616 
ΒΙΟΥΪΥ. 

ΒοΔΐΥ 
ΕΠΠΟΥΑΤΥ 
ουϊάθῃοθ, 

Το ΔΉ. 

ΤΗΝ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΟΗΒΙΞΤΙΑΝΙΤΥ ΤΟ ΑΒΤ. 

οὗ {86 ν]510]6, δηὰ οὗ ἃ βρισιύυδὶ γενοἰαύζου ὑπγουρῃ ὑπὸ νἱβι0 10, ΤῈ 

ὁθαὐγαὶ ἰδοῦ οὗ {π6 ΟἸνιβυύϊδῃ δι οῖνοβ ἃ. βοὰ τὶν ἰο Ὀοΐμ 

ὑγα }8. 

ΤΏ γοα]δϑύϊοιι οὗ 500} δη 1468. οὗ Ατῦ 681) οὗ ΠΘοΟ ΒΒ ΟΥ̓ ΟΠΪΥ 6016 

ΒΟΥ δα ὑβσγουρ]ι ὑπ6 ὁοῦγβο οὗ Π1ἴ6, πού ὈΥ ΔῈ ἀθῆμπιθο μα ὁ0η- 

Βοϊουβ οἤογὺ ὑαῦ ἴὰ ἐῃ6 σταάυα] οὁοηααθθῦ οὗ Ἀυππδηϊῦγ. ΤῊ6 ὈδρΊη- 

πἰηρ 85 πιδᾶο ψ] οι δῦ Ῥαὺ] οβέδ 5 ηθα ΟΠ γἰβυϊα ΟἸυγομο5. ἴὴ 

ἘΡϑϑυσ, Αὐμοηϑ, Οον ἢ, νὰ Τοπθ, ΤΠΘ δ 15 5}1}} ἔδυ οἵ, νὴ 

1ἴ τὸ πὰ ΘΟπ16 ἔγοπι ἃρΡῸ ὕο ἃρῸ ΠΊΟΓΡ ΟἸΘΑΥΪγ τΐο νον. ὟΝ Βθη. {10 

ΟἸυγοἢ. ἢγϑὺ Δρρθαυθα ὀρθην ἴῃ ὑπ Ἐπιρῖχο τ μδα δἰσγοδάγν ὑπ ουῦὔ- 

Πἴ1πὸ5 οὗ ἃ βυβύοῃηι οὗ Αὐὺ πίοι μα Ῥθθη ἄγαν ἴῃ ὑΠ0 {165 οὗ ἀδηκ- 

ΠΘ55 δη4 Βυῆονϊην. [ἢ ὑπ ἢγϑὺ βύδρο οὗ δ}. ἃ τόρ 55 ὕΠ6 ΤΩΒΡΊΥΤ; 

ὑπουρηῦ 15 Βαργοπιο: ὑπὸ ρου οούϊοιι οὗ ἔΌΥ1} ΘΟΙῈ65 Ἰαύρυ,, 

Τὸ 15. ΠΟΜΟΥΟΥ ΟΧΥΡΟΠΊΘΙΥ ας αἱ ὑο ἔτϑοο ἐπ6 ὁοῦγθο οὗ ΟΠ υἰβύϊδῃ 

Αὐῦ τὰ ὑπ6 διύο- ΝΊοΘμο. ἃρο. ΤΊιΟ ΠΡΟΥΆΡΥ ονιάθησο 156 ΟΧΙΥΟΠΊΘΙΥ 

ΒΟΔΏΥ ; 8)ἃ 10 παύθγα Πγ ἀθα}5 ἴον ὑπὸ πιοϑὺ ραγῦ σιῦῃ ὑΠπῸ ἀλη βΌΥΗ 

ἃ Δ)565 οὗ ρορυ]δν Ατῦ. Ἔνθα τὶ ὕπο ργθβοηὺ ἀρὸ 1ἰὐ8]6 σου] 1ν6 

ϑανμογοα ἃ5. ἴο πὸ μΐδοθ ὑν 10} ἰ5 οὐσαρίοα ὈγῪ Αγνῦ 1 ΟΥΔΙΠΔΙῪ 

ΟΠ γϊδύϊδη 1176 ἕλοι ὑῃ 6 γον κβ οὗ ὑμοο]ορίοα] ΘΟ  ὑΤΌνΟΥΘ ἃ ρΘΠΟΤᾺ] 

Ἰηδύγαοσθίοη. Βυῦ ᾧμο βύθυι) ὑναυλρ5 οὗ ἃ τθᾶν κὸ ΤΟΥ] ]1δ 

ΓΘ. ΘνΙἀο ὐΥ αἰγοοίθα ἀραϊηϑὺ ᾿Πἤπθηοο5. δηα ργδούῦϊοοα ψ 10} [16 

ἔοι ἰὼ Ὀ6 ρον! 1 ποὺ ἀοπμδηῦ,. ΟΠ τδῦϊδιι ἀυθ δία ἀ1ἃ ποῦ 

ΒΟΡΆΡΙΘ ἴο οομθπαθ ὑΠ|6 1. ῥγοΐθϑϑίο. ον ψ]θὴ ὍΠΟΥ ψψογο δαιηϊῦοα 

ἴο ὑϊι6 τη]! ϑύνγ᾽, ΤῊΟ ριον Ἡ ΘΥΙΠΟΡΌΙΙΟΒ 15. ΘΟΠΔοΙ ΠΩ ΤΌΣ 116 186 

10} 6 πιϑάθ οὗἩἨ [15 αὐ, ναὺ {π6 αγὸ 1056] 15 ποῦ ργοβοῦι θα ἢ, Τὸ 

ἸΏΔΥ 8180 "6 ἔα ΥἹ]Υ οομοϊυαάθά ἔτοια ὑπὸ ἀθηπμηοϊδύϊοη. οὗ ζΟΠΔ]6 

ἸαΧΌΓΣΥ ὑμδῦ οὗμον δἀουμηθηῦβ οὗ 1170 Πο51 465 τἱοῦ αὐ Ό5565. δηα Ἰθῦνο]8 

ἔουμά δΔαταϊββῖοῃ Ἰηύο ΟΠ νι βῦϊδη Ὠουβ ΠΟ] 45; ἃ οχοθθα ἃπα οχύγδνδ- 

06 ἸΏΡΙΥ ἃ ὑδηηροσαῦθ 80, Τὺ 15 δῖδο οὗ Ἰῃηὐογοδῦ ἰο πούϊοθ ὑπδὺ 

Πογίυ Δ τηθϑηὐϊουα ᾿μοιϊἀθηΐα ἦν “ραϊηθηρσα Οἡ οὔΔ]1ο05᾽) 5, δα ἢ Υ ΤΡ ) 

1 Τογία]}, ἐδ ἰάοὶ, 3 ἔν, δαϊοσπιηΐ ΤῈ βυῦ)οοῦ ψὰ8 ἢχβὺ δῃργανθὰ ὉΥ 
ἴῃ ογάϊμθπι δ ϑιβίϊοαη αὐὐϊῆοο8 ΕἈΡγϑίδ Πι86}. Απὶ. Ν. οἷΐ. Ρ. 587, γῆὸ 
ἰάοίοσυτπι. Οὐμπρ. 646 9ρέοσίαο. 232. Α ΟΘΒΟΙΙΡΘΒ (86 Βαυοορῃθρῦβ 88 "ΟΧ ὁ08- 
ΟὨσιβυδη ΒοΌΪΡΙΟΥ 18. τορσχθβοηϊθα δὖ τχηθίθσὶο Η ]θη." 
Ὠΐ8. ΤΟΥ, ΟἹ ἃ ΒΑΤΟΟΡΏΔΡΊΒ δββίρηθα ὉΥ 3 Φουα], αἄν. Ηογηιου. 1. νἱπρὶὺ 1}}}- 
Πο᾽ Βοδβὶ ἰο ἐμ ἐγ οθηΐασυ. 866 οἶα, ἐπαὺ 18, Ὁ. ραϊ πεΐηρ ρααδα Βα] θοίβ. 
Νογίβοοίθ δῃὰ Βγον ον, ἰἱ. Ρ. 236. δ᾽ ἐς Ῥιιάἀΐς. 6. 7 Ῥἱοίατω οαἸΐοῦπι. 
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Ἔβρθοΐδὶ ὑΠ6 ᾿τπηθρθ οὗ “80 Κβορμογά, νῃΐοῆ ἢθ βρϑαῖτθ οὗὐἨ δ5. ἃ υϑιιαὶ 

βα Ὀ]οοῦ", 

ΤΊ βοδηῦυ πούϊοθϑ οὗ ΟἸ στ βύϊδιν Αὐὺ αὖ ΑἸοχαμάγία ἃγτὸ οὗ ὑϊιὸ βᾶμιο ΟἸθσαθης 

Ομδυϑοῦθν ἃ5. ὕμοβο ἴῃ ΤοΡΟ] δὴ, Το Ἰαιρπαᾶρο οὗ ΟἸδιμθηὺ βῃθινϑ Ἀν αβαΣ 

ΟἸΘΑΡΙΎ ἐπαῦ τηϑην ΟΠ Ἰβῦϊαιβ ἀ1ἃ ποῦ βου ρ0]0 ἕο ὑγοαν ᾿ϑαύμοι ρΟΠΙΒ; 

δα θη ἢ6 ἀρ ἔμ θ8 ὑπ6 5 0) οὐβ  βῖο ἢ πρῦ ΤΟ Ὀ6 ϑαἀπη τε ἴὰ 

οομϑίἀογαύίοη οὗ ὑπο ὑγροὶ βἰραϊβῇοληοθ, μῃ6 δοοορὺβ ἃ ΓΙ ποθ ]6 

ὙΠ 10 ἢ. 18. ΘΔΡΔ0]6 οὗ ἃ νΘΥῪ σψ]άο Δρρ]ϊοδύϊοι ὅ 

Αὖ ὑπὸ βᾶϊτηθ ὑϊπηθ 1ὖ 15 ονϊἀθαῦ ἔγομη ΟΥρομΒ οἱοαποιῦ νη 1οα- Ογίροη. 

ὑϊοῃ οὗ ὑ1|ὸ βρισιῦαδ] βογνίοο οὗ ΟΠ γι βὑϊαι-- ]ὸ πρὶ γιύσα] αἰύαν, ἀπά 

ΒΒ ΟΥΠΟΘ5. δηα ᾿τηᾶροβ οὗ Οοὐ---ὐπαῦ πο ΓΘ] σἸΟΌΒ 56 ψὰ5 ἂ5. γοῦ ρΡ}"- 

ΠΟΙ͂ τηδάθ οὗ ᾿πιὐϑῦνο Ασὺς  ΝοΥ οδλ τὖῦ ὸ ἀου ρα ὑμπαῦ ὑπὸ 6 6110 

οὗ {π0 ργοαῦ ὑβδοθουβ οὗ ὑπὸ Αἰνίοδῃ ΟἸασοΪο5. νὰ ἀθο ἀρ ]γ ἀάνουδο 

ἴο ὑπ ρυγϑαϊῦ οὗ Αὐὐὺδ, ΤΠ ᾿πηήποηοο οὗ πα ϑ,8η) νγἃ5 80 [81 ργδνδ]]}- 

τὴ. ΙΩΟΟᾺ] ΟἰΡουτηβύλ μου. ῬΥΟ ΔΌΪΥ ἢ {πϊ 8 οὔθ ὁμοῦ Κοα ψμαὺ ταϊρὶῦ 

Ἰιᾶνο Ὅθθη δχρθοίθα ἴο μὰ {16 πιαύπιρα] γοϑ]ῦ οὗ ΑἸοχαπάσγιμιο ὑπουρ]ιῦ. 

ΤΊιΘ ροβιύίοπ οὗ ὑπ6 Τύα]ϑη, δα] ΒΡΟΟΙΆ ΠΥ οὗ ὑ16 Ἐομιᾶμ ΟἸλανοὶ,, ΤῊ 

ΒΟΟΠῚΒ ὕο πᾶν Ὀθθη βοιμον δῦ ΠΙΠογθῦ, Αὐποπρ ὑΐὸ οαγ]θϑὺ ΠΆ]1Δὴ ΑΔ Ἢ 

σοηνθρῦβ ὙΨΘΥΘ ΠΠΟΘΠΊΌΟΥΒ ΟὗὨ ΠΟΡ]Ὸ ἔμ} 165 ψΠὸ ὑγουριῦ ψ 0} ὑμοῖὴ {6 

ἸμΠπθηοθ οὗ ουἸύιναύοα ἰαδύο, αἰνὰ αὖ ὁμοῦ ἕοαμᾷ ἃ θΪδθθ ἔονρ {ΠιῸ 

τη Ἰϑύνυ οὗ Αὐτὸ, Βαυὺ ΠοΥῸ δρϑϊη ὑπ ονϊἄθιιοο 15 ᾿πηϊ θα 1 γᾶηρο, 

1015 ἀονρινθα δἰπηοδῦ ΘΧο αβί ΝΟΥ ἔγοιη ρδιλίϊηρη τὰ ὅπ Οαὐδοοι}}5, δα 

18. 10 ἴσοι ὑμ6 Οαύβοομ)5 οὗ Ἰθομι; 50 ὑπ {Π|6 5ρ]οϑῦ γϑμλδ 15 οὗ 

ΟἸυιβύίϊδη Ασῦ ΔΙῸ ΠΟΘΟΒΒΆΡΙΠΥ ΘΟμἤημΘα τ βοοροθ. ΤΟΥ ΦΏΓΟΥ ΠῸ 

᾿Πρυῦ ἀροπ 105 ἀοτηοϑῦϊς 50, ΠΟΥ ἀο ὑπ Ὺ ἔαγη ἰδ ΘῚῪ πιοᾶϑαγα οὗ 1ἰβ 

δούπδ] οχίοηῦ 1 Βα ]θοῦ οὐ ᾽πὶ ργοβοοαθίου. ΜΟΥΘΟνΘΥ ἸὩΔΗΥ͂ οὗ ὑδὸ 

ραϊαὐϊηρθ πάνθ Ὀοθη γτϑύοπομοα αὖ Ἰαύθν ὑλπο8. δηα Βοόπιθ Μ ]Οἢ ΔΙῸ 

ΘΟΙΠΜΙΠΟΠΙΥ͂ ΤΘοϊζοηθα ἀπαοηρ ὑπ6 Θὰ] οϑῦ ἃχῸ οὗ τπιποονῥδίῃ δα ]α ]γ. 

Τὴ βρίύο οὗ {ππθ86 ἀσων θθοῖζα. ΠΟ ΟνΟΥ ὕΠ6 ῬαἱὐηρΒ πὶ ὑπ6 Οδὗΐα- 1. ΡΑΙϊντ- 

ΘΟ 9 ἈΡΡΘαΡ ὕο ρῖνθ ἃ ἔδαϊν γτϑργθβοηὐαθίοη οὐ {Π6 ομαγϑούθι. δηά τι 

ϑρί τὺ οὗ ΟἨ γι βυίδῃ Ατὖ ἴῃ Ταϊγ. ΤΉΘΥ οχύθπα ἰπ ἀαύθ ονὸν ὑπ 

ΜΓ Π016 Εἰβίουσυ οὗἨ ὑπ6 θαυ] Ομαγοι, ὑμποῦρα ὑπ θαυ]θδὺ ΜΟΥ ΚΒ. ΓΘ 

1 4, 6. το Ῥαβίου. α6Πὶ 1Ὲ 681100 ἀθ- 8 Οτρ. «αὖ. Οεἶδ. ΥἸΔ1, αὴ , ΟΡ. 
ὈΪΠρΊ8. 46 Οταΐ. 1τΊ. 

3 ΑἸ. Αἴοχ. Ῥαά. 111, 11, ὃ 59, ἢ. 4 ΟἸοιῃ. Αἰοχ. Ῥγοΐγ. 1. 8 ό2, Ρ. 54 Ῥ. 

280 Ρ. 
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ΨΟΥΥ͂ ἴθ Υ7, ἴγότῃ ὑπ ὑορὶπηἷπρ οὗ ὕμλ6 βοοοηαὰ οϑηύασΥ οααράβ, δηα 

᾿ποϊαθ ουκα οὗ ὑμ6 ρτοαύοϑῦ γαάθηθεβ δηα οὗ πιρὰ αγύϊϑυϊο πλοῦ, 

στα ἰο ΣΎ ΤΊ θα] θϑῦ Βοιηδὴ δχϑιηρ]θ τη θῇ 18 πόση, 06 ἀδοογαίίοηβ οὗ 

ἩΒαϑΟὶ ὑῃ6 τηοϑῦ δῃοίθηῦ ραγὺ οὗἨ {{|6 οϑιμοίθυυ ΏΣΟἢ ὈΘΔΥΒ ὑπ6 Ὡϑηηθ οὗ 

ΕἸανῖα Τομι 1118, ἅτ, 85. ἰῦ ΔΡΡΘΔΥΒ, ἃ υπίασθο τηοπυμηθηῦ οὗἨ {116 

ῬΥΙ Ινο ραὐγοίδη ΟἸΌγοΝ οὗ ὑῃ6 Τηηροῦῖαὶ ΟἸγ. Τὴ {815 οαβ 1ὖ 

ἸΏΔΥ ἈῸ Βιρροβοα ὑπαὺῦ ὑπὸ οοπνογί Ἰιδα ὑΠ6 τηΘΔ}5 ἴῸ1 ΤΌΘ ΠΥ 

Βοοαρίηρ 0 ΒΟΥΝΊΟΟΒ ΟὗἨ ἃ φορά δγϑϑῦ, δηα δὴ πραγ] Ἰρσο ῥὈγῸ- 

ΠΟΌΠΘΘΒ ὕΠ6 ΟΥΚ ὕο ὈῸ 5.}0}} ἃ5. ψουἹα ποῦ ἀἸδογθατϊῦ ἃ ραϊὔου οὗ ἐὸ 

Ὀοαὺ δρο΄. Βούνθ. ἴῃ ρθε] δὕν]ο δηά βαθήθοὺ {]ιθβὸ ἀθοογαίοηϑ 

ΟἸΟΒΘΙΥ ΤΌΘ 016 ΘΟΠ ΟΙΏΡΟΓΆΤΥ Ῥᾶρδῃ ΟΥΚ5, αῦ ὑποῦὸ ἃγ6 Βα ΠΟΙ ηὗ 

ὕγϑοοϑ οἵ οΠδυβοίου 5016 5. 0] οὔθ ὕο οὐ ὈΠ|5}. ἐ]Ποῖν ΟΠ Ἰδύλδη οΥἹρΊηὅ, 

ΤΊ ἀοοογαύϊομβ οὗ ὅ1ι6 Οὐὐασοπιρ5 οὗ δῦ “διαανίαθ αὖ ΝΆΡΙΟΒ 

οὐ ΠΡῚΝ Δηα οὗἨ ΟΠαΠΊΠΟΥΒ. ἴῃ ὑπ σοιηοίουυ οὗ δῦ ΟἿ] χύμπ5 αὖ ΒοϊηΟ ἃγα ονθὴ 

αὐ ΝΑΡΙΘΒ. τῃογο ὁοπιρ] οὔθ! Υ Οασδῖσα! ἴῃ ὑγοαθιποηῦ. Τ]νοὸ αὐὐϊδὺ δοὐϊηρ ἀπᾶον 

ΟΠ ουΐδη ἱμϑυγαοὕϊοι μὰ5 ἕο] ]ονγοῦ ἃς 1 ἂἃ5. βὸ οουἹᾶ ὑπὸ οαδίοτῃ οὗ 

(αἰ ΔΟΟΙ 5 

ἢ15 Ὅπη0, ἀδ]ηρ᾽ ἸΥΌΘΙΥ Θομν θη δ] οΥὐπδιηθηΐβ, λυ 48. Δα ἤονγουβ δηά 

ἸΩΆΒ 5, ψ Π16 ἢ} ΤΟΥ 6 οοπβί βίοι ταῦ ΟΠ γι βύϊδη Γ66] 10, απα Τὐχοάποῖη 

5] οὔθ ὑγ 10}} Ἰη δ Κοα {116 [1 0} οὗ {Π|056 0 ψ Ποὰ πὸ ψονκοα ὅ 

1 Μογηγηῆθα, Οοπί. που. ΜΙᾺΥ 1871; 
Ῥ. 170. 

2 Νογίποοίθ δῃᾷᾶ Βχονηὶον, 1. 120 ἢ, 
ἀδιτσαοοὶ, ϑέογία ἀοἰϊ᾽ γιὸ Οὐγἱδίίανα 

1. 10. 
8 Βομυ]ίζο, ὲ6 Ἰαϊαποιπδονι, οο Ε,; 

Θοτιοοι, Τανν, ρο---08. 
Νογύπηοοίθ δρᾷ ΒΥΟΜΏΪΟΥΝ, ι᾽ἱ. ΡΡ. 

18 ἶ, δυγαοοὶ, Τὰν, 26. ΟΟΙΏΡ ΑΙ (δ Υ- 

ΤΌΟΘΟΣ, Τανν. 13, 20, 37, 38, 88 ΤΟΥ ΟἾΠΘΥ 
ΘΧΘΙΠΊΏΪΘΒ. οὗ 8. οἰαββῖοα] ὑγρο, απᾶ ἐπο 
ὈΘΔ 1 Ῥᾶρα ἀδοοσχαθίουα οὐὁἨ {116 
ἀο Ὁ ἷἱπ ὑῃ6 δῇ [Γιαίΐμα (ΡΆΥΚΟΥ, 
Τοηιὖβ, Η]. χὶν. 1). 

ΤῊΘ ΤὈ]]ΟΝΊ ΩΣ ΟΙΆ55104Ι 5] ΟΟΥΒ ΤΊΔῪ 
ὯΘ ΒρΘοΙα}}ν ποὐϊοσοᾶ : 

ΟἈΡΒΕΤΕ. 
3, Ῥονῃλ!}1ὰ, Νογίμοοίο δηα ΒγΌΜῺ- 

ἸΟΝ, Ρ. 21. 
8, ΟαἸἰχίαθ, Νογίῃ. δηὰ Βυ, Ρὶ, 

ΧΥΪ. 2 (αΒ αἀοοα ΚᾳΠορμοτα). 
Βοίύίατὶ, ᾿ἰχχὶ. 

ΤῊΘ ἤρατο ΟΟΟΌΣΒ αἷθὸ οὐ ἃ 1.81}, 
Π,.0,Α, ρ22. 

ῬεΥσημ. 
5. Του 0}, ΝοΥύη. ἁμᾶὰ ΒΥ. 33; 

ϑομζο, θὲς Καϊαπογιϑοη, ο8. 
ἥ, αδηηῆτο, ΝΆΡΙ05. δομα]ίσο, Ταὺ. 

γι; 14. 7)16 ΚΚαϊ, 5. 03. 
Οομραγο Νουί.. ἃ ΒΓ, Ρ. 230 (887- 

6Ο}}186.8). 
θΌβΟῦμ. 

ΑΥΪΘ5 ; ΒΔΙΘΟΡΠΑΡΊΙΒ. 
8676. ΟΠ γι, α' ΑΥ̓ΤΟ ΧΧΊ. 

ὌΙΥΒΒΕΒ δα 00 ΒΙΒΕΝΆ. 
Οτγρὺ οὗ Ττιοίηδ: ΒαγοορΠαραβ: ΝΟΥ. 

διηα ΒΥ. Ὁ. 240. 
ΑΓ ὙΘΥῪ ΥΟΠΔΔΥΪΚΘΪΘ ΒΘΥ105 ΟὗἨ ΒΟΘΏΘΒ 

ἔγουιυ ὑπ αοδροὶ ΗΣΒΙΟΥΥ͂ 15 ἰουπᾷ ἴῃ 
[μ6 Οδἰδοοιὰ οὗ Ῥγθίοχίαϊϑ. ΤΠΘΥ 
816 τπηζογιηδῦο! Υ ΟὨΪΥ ἱπιρου Θ οὐ] 
Κκηοψῃ. ΕἼοιι {116 ἀτανίμρδ ρα Ὁ] 1Βηοᾶ 
ὈΥ αδυγοοὶ, ὑΠ6Υ͂ ΔΡΡΘΆΣ ὑο γχϑργθϑϑηῦ 
(η) Ομ τῖϑὲ δὰ [86 "σοχωδὴ οἵ ϑ'ϑιῃδυὶδ; 

6 ΒΙδηῖῦ, 1,05 



ΤῊΝ ΒΕΙΜΑΤΊΟΝ ΟἿ ΟἨΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ΤῸ ΑἈἘΤ. 

ΤῊΘ. οὗπιοῦ δχϑιαρ]θα οὗ ραϊηύίηρ ἴα ὑπὸ Βουδπ Οαὐδοοπιρ5 ἃγὸ οὗ 

Βυῦύ ὑπο 

ΟἸΥΙ σὴ 5 ἀϑοᾷ ἃ 

ἸΏ ΟΥΙΟΥ ἃν ϊβῦϊο την, Ὀθιηρ ῥγουϊἀθα ὈΥ ῬΟΟΙΌΥ σομνουίβ, 

Β81ὴ6 ΌΠΟΥΑΙ ἔραθ 65 ΓΘ ῬΥΘβουν α ὑπγουρῃοαυί, 

ἴα 8ἃ5. ὑῃαυ οου]ᾶ {ΐπ|0 ΤΟΒΟΌΤΟΟΒ ΟὗἨἁ ῬΟΡΌΪΑΓ αχὸ, διὰ ὄνοι δὐορίοί 

ΒΟΤΩ8 ΟαΡΓΘηὗ ΒῸ]6οὐβ ΜΉ ΪΟΠ ὙγΘΙῸ ΟΡ }]6 οὗ ἃ ΟΠ γἸϑύϊαιν ᾿ιδογρτοῦα- 

ὑϊοῃ. ΤΊθγΘ ΨΜᾺ5 μ0Ὸ οἰιάβιη οὗ βοραγαθοη θδύνγθθῃ. ΟΠ ΥἸβυϊ δ ἶΥ πὰ 

Αὐῦ οχοορῦ {παῦ ψ  1ΟΙ νὰν χοᾶ Ὀγ ἐπ οΡἸ μΥΎ Βα υδογνίοποο οὗ Αὐσὐ 

ἴο ἸΔο]αύγου 5 ρα ροβοβ᾽, 

Αὐ ὑμὸ Ῥαρίπαΐηρ οὗ ὑπὸ Τοαγῦῃ οοηδαγυ, μοι. ὑπὸ ΟἸιν βύϊαι 

ον πὰ οΙηθυθα ἔγῸμῚ ΟΠ ΒΟΌΓΙ ἀπ Ποσαῃ ὕο ογοοῦ ΠΙση πο 

Ῥίδοοβ ἴὺ ΜΟΥΒΙῚΡ, ᾿ὖ γα ηαδαγα] ὑπαὺ ΟἸιἸϑυὔϊαμα. 5ου 1 τ γοάποο 

ΤΊο 

ἴασαι δηοι οἵ ὑπὸ ὥγμοά οὗ ΕἸνιτα νὰ ονἹ ἀο ὐ]γ ποὺ Αἰγοοίοα 

1ηὗο ὑπο οπασοίθα ὑπῸ Αὐνὸ ἢ. Πα ἀοοογαῦθα Ποῖ" φομ]} 5. 

δα δῦ ἃ ῬΓΟΒρθοῦνο ΟΥἹ ΠΠΒΡΊΠΔΤΥ ἀδηροῦ, Ὁ ἀρ δῦ ἂπ ἀοῦπα] ἀπά 

ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἃ ρον ρ ργυδούϊοο, ΤΠΟΤῸ οι ΠῸ π0 ΤῸΔ] ἀοαθυῦ ἃ5 ὕο 108 

ἸΏ6 810, Μ]ΠύονΟΥ ΟΡ μ]ο τη 0. ΠΟ ἃ5. ὕο 15. ψιβάοιῃ ἃ 108 

δα Πουγ, 1710 ὄγηοα ΔΟΒΟ] αὔοὶγ ἔου υἱ5 Ὁπὸ ραϊηὐϊπο οὗ Ῥ᾽ οὕ π ΟΝ οἷ. 

ὑΠ|6 νν8}15 οὗ ΟΠ τ ΌΠΟα, πὰ οὐάον ὅο σαδλγα ἀραϊηδῦ 6Π|0Ὸ γΤΟρΡγ βοη αθ]οι 

οὗ {Π|0 οἱ οούβ. οὗ νγουβ ν΄. ῬΡΠΙδνο ἔρΟΠ Πρ ΒΕ ρας, τηοσϑῦ 1π50]γ, 1 

(2) Το πολ] ηρ οὐ ὑπο ὑνοθλμ 1 0}} {60 
[βϑπθ; (2) 1116 Βαρύϊδιῃ. {10 Ἰαϑύ βιὉ- 
7066} 15. ἀδθθαίοα, Ὀπ 1)6᾽ Ἰλοσεὶ" 1408 
ὑπᾶῦ 10 γΟΡτοβοηΐα ὑπὸ Ἐὑ Κρ οὗ {6 
ΤΟΥ ψαὰ {ῃ6 τορᾶ 15. ΠΟΥ αὖ νὰγὶ- 

06 ΨΝ10}} ὑΠ6 ΟΥ618 οἵὨ 5110] οὐδ 1 ΘΑΥΙΥ 
Αὐῦ, δηα ψ1}}} {π6 ΔΡΡοῦσαμ00. οὐ {}|Ὸ 
)οΥθ6 1η [ἢ ρῥ᾽οίατα, 
ΤῊ ἀγα] ΒΘΘΠ1Β ὑ0 Ὁ ΕἸ ΠΡΌΠΔΥΙΥ 

σοοᾶ;; δηᾷ {μ6 ἤσαγα οὗ πὸ Τιοτὰ 15. οὗ 

ἃ γοπ ἴα] Ο]4551041] ἐγ ρθ, δοια]ίζο, 116 
Καὶ, τ45; Νονίῃ, δα 1γ, 142 ἢ, 

ΒοΠα]χ6. ροϊηΐβ οαὖ ὑμαὺ ΟἸ χε οὐδ 
8} 1515 οΟΙΥΟΝ οα ΟΥ̓ ΩΔΙΏΘηὗ8] ΠσΌΓΟΗ 

ἴγομῃ οἰδήβῖ68} 1 γ{}}5 1 ἢ. οἰ οά᾽οα 
Ὀ6]1οἴβ ἃθοῦῦ {116 ἀθαᾶ : ἃ. ἃ. Ο, οϑ 17, 

. Ἐ)α. αδτγαοοι, Τὰνν. 8, 12. Νόπο οἵ 

116 ΡΥΟῸΡΒ οἵ ρτγθθ Βθθτ ὅθ ΒΠ6ῚΝ χῸΔ] 

ΔΙ βλο. τηθυϊύ, ἀπ]6 585 1 6 {6 Μὰ- 
ἀοηηδ [ἢ 6 Οδτηθίουυ οἱ Ῥυ 50 111} ἃ 8 
Ἰηὐογρτοίθα ἴῃ Νογίμοοίθ δῃα Βγονη- 
Ιονν, 11. Ὁ]. νἱ}.; γοῦ οοηὐγαβί {π6 ρ]οίο- 
δΥΔΡῺ ἴῃ ῬΑ ΚΟΥ Β Οαἰαςσοηιῦϑ, }], 11. 

'ΠΠμο τη Αγ ] οι Εν θα  π| στοῦ} οἵ 

ὑπῸ ΠΘρμοσὰ ἀπ ὅΠ66Ρ 1 0Π|6 Το} 
οἵ δίαιν!π5. ᾿Δπστῖ5. (8.6. 20) ἰ5. ΠΟΙΠΥ 
ἘΠΕᾺΡΡΤΟΜΟΙΠ ΟἿ ὈγῪ ΔῺΥ ΟΠ γε] δύω} ΝΌΥΤΪΚ. 
Ῥαγκου, Τονεὺδ ἰμ αὐ πθα}" 1 ον6, Ὁ]. 

ΧΙΧ. 
ΤΟΥ ἀγα ΘΧ 9105. οὗ ἀΟΘΟΡΑΓ]ΟΠ5 

1 Φύν151} ἀπ ΜΙΓΥΘΙΟ ΘΟ]. ΟἸΌΒΟΙΪΥ͂ 
ΔΒ ΟΠΟΙ5. ἴο ὑποθα οὐ ὑπὸ ΟΠυϊθυϊλη 

ἰοη}ῦ5: (ἀατγιιοοῖ, 1᾿νν, 403 Π, 

Ξ- (ὍΝ. 111}. αι. 3206. Νὰ γρἱοιαγ 
ἣν σοσϊυκία απ. ῬΙδοια ρῥ᾽ούΓη 5. 1} 
ΘΟΟΙοΒἃ ο5566 ΠΟ ἄσθογο, η6 ἀποά 60]]- 
{τ οὐ δἀοχαθαν 1 Ρδυ ον 15. ἀομίηρα- 
αν. ΟΟἸΏΡ. 1)416, δ ηοα ὁ αἰ υἷνα, γ. 

480 ἩὮ. 
Τα ΟἝμοι 15 τοὺ δύση βο]γ αἀποίοα 

ὉΥ Νουίμοοία απ Βυόν ον (11, Ὁ. 4) 
85. “Ὅπο 1101. Του α “ὁ ΟΙΟΥαΤΟΒ ἴο Ὁ6 
ῬΙδοοα ἴῃ 8 οματοῖ, οΥ ὑμᾶῦ ΜΠ10} 18 
ΜΟΥ ρροά δα ᾿ἀογοὰ ἰο 086 ραἰηἰθα 
οἱ {π6 νν 4115. 

229 

ΟΥ̓ΒΟΣ 
ΟΧΔΙΏΡΙΟΒ. 

Τα Δ ΟῺ 
οὗ Π]ννᾶ. 
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ΤῊΘ 
ἡυάρτηοηῦ 
οἱ π86- 
Ὀΐα8. 

ΤῊΒ ΒΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΊΤΥ ΤῸ ΑἈΒΤ. 

Ῥ6Πθνθ, ἔγνοπὶ ὑ80 Ῥογίγαϊναγο οὗ Ῥίνιμθ Ῥογβοηβ, Ῥουπᾶρ8. ὑπ6}Ὸ 

ὙΘΙΓΘ ΔΙΤΘΔΑῪ βυτηρύοπιϑ ὑμαὺ {815 γΘβοῦνο Ψψὰ8 ΠΚΘΙΥ ὕο Ὀ0 ὈτΌΚΘΉ. 

50 1 βοϑιηθα Ὀϑύζου ἕο ϑχοϊαάθ ρἱούυγοϑ ἔγοτη ὕῃθ. ΟΠ ΆγΟΙΙο5. ΔΙ ορ μον 

ὑῆϑῃ ἴο τὰμ [ἢ Υἱδὶκ οὗ 1) σης ὕΠ6 ΒΘ ΏΒΙ ΠΥ οἵἉ 10}, 

ΤΏΘΥΟ γ88 ῬΟΥΠδΡ5. βοιῃθίϊηρ' οὗ 6 βύθι  η685 οὗ Αὐνιοδῃ ΟἼΥ]8- 

ὈΔΗΪΟΥ 1) ὅπ6 δηοι οὗ Ε]γρα. Τῦ τᾶν ἴᾶνθ ὕθθῃ οδ]]θ ἔῸγ ᾿Ὺ 

ῬΟΟΌΠΙΑΥ 1008] Ρ6 1115, Τῦ 15. ὑπογοΐουθ οὗ τπονὸ ἰηὐουθδὺ ὕο πούϊοθ ἃ 

ΒΠῊ1]ΠΔΥ ΘΧΡΙΌΒΒΙΟΙ οὗ ἔδϑ! ιν ΤΌ 81. Ορροβιύθ ψαδγίονῦ, ΤῊ]5 15 ἔουμπα 

ἴῃ ἃ Ἰούζον δααγροβθθὰ Ὀγ Ευβοθῖαβ οὗ Οἴθβαγθα ὅο {1 ΕγρυῸ85. Οὐῃ- 

δὐαηθδ, Ψ.ΙΟΙ αθ Ὀτουρ!ῦ ἔουνναγα αὖ {Π|ὸ βθοοπα Οὐαμ0}} οὗἨ ΝΙοιρα, 

1 {π18 ἘαΒΟ 8. 5661}8 ὕο0 5ροδὶς δοοουα ρ ὕο ὑπ βΘ πο ἴθ] ηρ οὗ 

{1Π|0ὸ ὑπο, Τ]Θ ΘΙ ΡΡ688. πα γοχαθϑύθα ἃ ΠΚθηθδ5. (εἰκών) οἵ ΟἸιυ δῦ, 

νπαῦ ἀο γοῦ τηθᾶι ΟΥ ἃ ΠΠΚΟλ685 οὗ ΟἸΥΙδυ ̓  15 0Π6 ἀΉΒΟΥ οὗ ΕαΒΟΌ 15. 

Νοῦ οἵἨ οουγβὸ ὕπο ᾿ηδρα οἵ Ηϊι ἃ5 110 15. ὑγ]Υ πα ὉπΟΠΔΠΡΌΔΌΪ ; 

ΠΟΙ γοὺ οὗ Ηΐ5 μαπιδῃ πα" ἃ5. 1 Πὰ5. ΠΡόθα ρῥ]ου θα, οὐ ψ οἷν ὑπὸ 

ΟΥ̓ΟΡον οὐΐῃρ Βριάσαν οἵ {πὸ Τνδηδιραγαύίομι οἷον βοιμο οἱ οαρο 

δ ΠἸΚΟο55, [Ὁ χαδὺ ὑπο. 6. δ ἰᾶρο οὗἩ {}6 ἔλα] πογύαὶ ἢ65]ι 

ψ 1οἢ Ἠδ θοῦ μοΐονο Η15 Αβοοιπβίου, 1δὰῦ 5.ο}} ᾿Ἰπιὰρθα ἃ. ζον)"  ἄθη 

υγ ὕπο Μοβαῖο ἃν. ΠΟΥ 816 πον μοῦ ὅο 6 ἴουηα 11 ΘΙ ΓΌΠΟΒ ; 

δηἀ 1Ὁ 15. ποίουουβ ὑπαὺ τντῦϊι ὰ5. δ΄ίομο ὑΠΟΥ 06 ἔου ιἀ ἄρ, “Ομ 6 

“ῬΟΟΥ ΨΟΠΙδΙ᾽, ἢῸ ΡΌΘΘ οἷ ὅο 580, “Ὀηουρπῦ ὕο ᾿πὸ ὕψο ραϊληὐθα 

“ἤραγοθ, Π|κ6 ῬΠΠ]ΟΒορ ΒΘ Υ8, ρα νοηδαγθα ἴο βὰν ὑμπαὺ ὑπο γ γτοργοβοιθοά 

ΟΡ αΪ διὰ ὑπ6 δανίοιν, Γ ἀο ποῦ κῆπον οὐ ψμαῦ στοῦπαά, αὖ ὕο βᾶνο 

ΕΘ ἀηα ΟΥΠΘΥΒ ἔγομι οἤδβποο, 1 ὕοοῖκ ὑμθιὴ ἔγοτι ἰΘΥ δηα ἱκορὺ ὑῃοιι 

ΟὌΥ 1η6, ποὺ ὑμμκίην 1τὖῦ στρ ῦ ἴπ ΔΏΥ ὁα86. ὑπαὺ 5πὸ βῃου!ὰ οχ]ηλιῦ 

ΟΦΠθμὰ ἔανῦΠοΥ (εἰς ἑτέρους ὅλως ἐκφέρειν), ὑμπαῦ γγα πιᾶγ ποῦ 560} {16 

“ἸἀοΙαΐουβ ὅθ ΟΟΥΤῪ οὐν Οαοα δϑοαῦ ἴῃ ἂπ ἰἰηᾶρμε, ΤῈ6 ΠηΔΡῸ5. οὗ 

Ιου ΜασὰΒ ἂπὰ Νίδιϊ ΠΔῪ ἰο ΜΟΥΒΙρροα ὈΥ ὑπ6 1} [0] ΘΓ. 

“Βυῦ 500} οὐ]οοῦβ ἃγθ Τουθιἀάθ 8, ΘἸηοθ. ΜῸ Ομ θ55. ὑπ ΟἿ 

« ΒΑΥΙΟῸΣ 156 ἀρὰ ἀμ Τιογὰ 6 ῬΥΘΡΑΥΘ ΟἼΤΒΟΙν 95. ὕο 566 ΗΠ) ἃ5 οί, 

ἐπβῖηρ 811 268] ὕο ΡῈ Υ οὐν οὐσιὶ μοαγύβ, ὑμαῦ 15 5οὸ θ6 ψῃθ ρυτΠρά 

“ΨῸ ἸΏΔῪ 8606 Ηΐπ), ΕῸΣ 4θαϑϑοιί αὐ ἐδ μενα ὧν ἤθαγέ δθσωνδθ ἐδ 

“Πα 866 σὐά. Αὐτὰ 18 1ῃ δαάηίϊοι ὕο {818 Πορθ (ἐκ περιουσίας) Ἰνοξο Ὁ 

οὐμαῦ νἱβίομ ΜΠ10] 5Π4}1 θ6. “' ἔδοθ ἴο ἴϑοθ᾽᾽ γοὰ βοὺ μ!ρῇ να]ὰθ ομ ἐ}8 
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ΟἸθΡῸΒ. Οὗ ἔπ δανίουν, νναὺ ᾿ούῦου αὐϑδὺ οαὰ ὑπονὸ θὰ μα {Π|6 

“αοα- ογα Ἡ]μη561} 1} 

βαοἷ ἠαἀρτηθηΐβ ἡ γΘ ον νῸΡ ἀπ8}}]6 ἕο βύθπι ὑπὸ {146 οἱ ΡῬΟΡΌΪαΥ Α γονοϊὰ- 
: ὶ ᾿ ὑπ ἃ ; ἢ ἰϊοῃ οὗ 

ἔθϑι την 10}. 8001 5οῦ ἴῃ, ΤῊΘ γϑνο]αύϊοιι ἰιὶ ὑ]16 Ἐπμὴρὶ ο, ν]16}} τνἂΒ ἐρο]ηρ. 

ἸϑΥκοα ἃπα ογονηθα Ὁγ ὑπο οομνογδίου οἵ Ομπδύδμθίο, ᾿αὐνοάαςοΐ 

ὩΘῊ ΔΠΑ ῬΟΙΊ]ΟῚΒ. ΘἸθιηθηῖα ᾿ηὔο ὑπ6 ΟΒγδύίαι ὕοᾶγ. ΤΠὸ ἰηὔθηδο 

ΒριΥΙ Δ! ὺγ οὗ ὑπὸ ἢγθῦ ἃρθθ ννὰβ ἰοῦ, Ῥαραιλίϑιη. μάθοι ποὺ γοῦ 

ΠΟΙ Θομαποροα μάθουν {π6 γοῖκθ οὗ {Ππ μάγοι. Ὑ ΤΌ 1055. ὑ]ιᾶτι 

ἃ ΘΘΏΌΓΥ ὑπ6 ΤΡ δου δ 5 οὗὨἨ βδουθα βόθηοϑ οὐαϊ θα ἴοι μουά αλὰ 

6011] ἃ ΤΘΟΟρ 564 ρ]αθο τ ΟἸγθϊαιν βαμχοῦπσαγθα. ΠῸ πον αῦῖολι 

νὰ. ποὺ ΔΟΟΘΟΙΏΡἢΠΙ5Πο0α τυ ποὰὺ γοϑιβίαδιιοο, ΤῸ ἔλθ] Πὰν" ᾿πιοσήοίο οὗ 

ΕΡΙΡΗΘΉΙα5 (7 402) ἴα ἃ Κἰμα οὗ βυνημανγ οὗ ὑπὸ οουθιονο εγ, ΤῊΝ 

Ζθαϊοιβ δηα Υἱρια θΙΒμῸ 0 οῺ) νἹδιύρ ἃ νΊ]αρο οαγο} μὲ ῬΑ] δθλης 

ἴουμα ὑπο ἃ νοὶ] “Ὀραγίηρ ἃ ἔδιιο Ὰ]} ἰπηϑθὸ οὗ ΟἸυνῖδῦ (ππασιθ 

“αλθὶ ΟἸΓΙ501) ΟΥ οὗ βοιμῆὸ δα", ἔοι {185 ἀούα! ᾿ὸ του! ποῦ 

ΥΘΙΠΘΙΩΌοσ,. Ηδ αὖ ομοθ ἴον Ὁ ἀδϑαιίοι, ἀμ ογάογοί ὑπὸ παν ἴδ} 

οὗ {Ππ| σατο νῃοσ ἰῦ Ππρ ὕο ἀδὸ τῦ ον ὉΠ|ὸ δἰ οι Οὗ ὦ ρώθρος 

ΝΟΥ νὰβ δγ ἔαγύμϑυ τομπιοιδύγαηοο πὰ 16. ἔμδιι ὑΠπαὖ ἢ. 5 ἃ πα ]γ 

ἃ ΠΟῪ οη6, Μ ΙΟΝ μὸ 44 ὑπρουρὶ ὑπὸ ΊΒΠοΡ οὗ «ογαβαϊομι, "ουρίης 

μἴπὰ ὅο ψαγ ὑπὸ ρυϊθδῦ 1. σμᾶγρο ΟὗἨ 6 μα γἢ. ποῦ ὕὸ Πᾶς’ ἐπ νῸ 

γ 6115 ὁ ΏΙΟΒ ἀτγὸ σομύλανγ ἴοὸ {Π|ὸ ΟΠ γιϑύϊαμι το ΠρϑΊοι", 

Βαΐ ἴῃ 5ρ106 οὗἩ βιοἢ ἰδοϊαύοα δούϊοιι, ἀπα ὑπο ὑγϑά ἰὐϊομ δ] ργαοῦϊοο 

Ὁγ ψ μοὶ ἢὑ γὰβ βαρρογίοα, ρἱούαγου. ἕο ἃ ΤοοορΊβοα, μ]λθ 0. 1 

βδουθα Ὀυ]Παΐηρα ουθῃ ἰμ ἐπ Πιδούϊηιο οὗ Ερίρμαμπῖυθ. ΤΈροῦ Π]Πὰδίρα- 

ὑϊοηβ Ψ1Π1 θῈ βυ ποϊθαῦ ο 5Πθνν μον ἔα ὑΠ0 Ὁ ἀ58 τνὰβ δχτο θα ἢ {110 

νερῦ δὰ ἴῃ ὑπὸ Εδεὺ. Ῥϑυ]ηυβ (1 4321), 0 ννὰβ. ἃ βοδιοΐαν οὗ Ραμ απ, 

ΑὐδοΟΙΪὰΒ δα οὗ σοηβα αν ταμκ, ἀονοίοα ΒΠη56}1 ἃ 115. Τουέαο [0 

ὑπὸ βουνίοθ οὗ ἐπ6 Ομασοῦ. Ηὸ ὑοοῖς ἴον ἢ15 βροοῖαὶ ἴόσοὸ ἘῸΪΙΧχ, ἃ 

ΠΔΥΥΥ οὗὐἨ ΝοΪα, ψοβο ρσγανο μ6 ἀοοογαύοα τ 0} ΔΟΡ]Ὸ 0] ΙΉ ΡΨ 1116 

[6 οοἰθγαύοα εἰ Ῥγδίβθβ πὶ ἃ ἰοηρ' 56 0168 Οὗ ρόθπιβ. [ἢ ὁπὸ οὗὨ {080 

1.ιθ ἀθβουῖθοβ ἰῃ βοιὴθ ἀδύδιὶ {6 ροὔυτοβ τ ἢ ψ Β1ῸΝ Πὸ Πα δάουπε 

[16 οἹοϊδύοσ. οὗ πὸ ομυσοι ὅς, ΤῊ βουΐθα ἱποϊααο {Π6 ϑνθηΐβ οὗ {ΠῸ 

1 ἘϊαΒθὺ. Ερ. αα Οογοὶ. Μίρυο, }α- 8 ΧΧΥΙ͂, (06 5. Ῥοῖΐοα οαγπ. παϊαϊ. 
ἰγοῖ. ΟΥ̓. ΧΧ. 1515 1Χ.) σαι ἢ, : 

3 ἘΡΙΡΏ. Εὐρίϑι. αὐ σοαπη. Η ἴον. ὶ ἸΧ. Νυπο νοΐο ρῥιούυσαβ ἔποα 8. ΔΡΤΏ1110 

(Ηἷ. 290 οἄ. ΜΙρπο). Ἰοπβο 
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᾿ἰβύογυ οὗ ὑπ6 Ῥοηΐαύθαοι, Φοθῆυα δὰ Βα, ΒΥ τηθϑηβ οὗὨ {{οβὸ 

γΘρυθδοηὐαοηϑ ἢὯ6 Ποροὰ ἴο αὐϊγαοῦ δηὰ ἰηβίγαοῦ 06 ογονγὰβ οὗ 

Ἰσπογδηῦ τυβῦϊοβ Ψ 80 νἱδιύοα {6 5ῃγίηθ οὗ δὺ ΕΘ χ᾽, ΕΟ Βοθὴθ 

Πιδα, ἃ5. ἢ ἀοβουῖθ685 1ῦ, ἃ οογξαϊη Ηὔμποϑϑ 0} δηἤογοῖπρ βοῖιο ραυ ου]αν 

Ιθββοη, ὑπὸ ὩΘῪ ογθαύϊοη, ὑπ οἤυϊηρν οὐ βᾶδο, ῃ 6. σομθϊηθηοα οὗ 

Φοόβορα, ὑπο ονογύμγον οὗ ῬΒΆγΔΟΙ ἢ, ὑμ6 βοραγαύϊοη οἵ Ἀπ δηά 

Ογραῃ΄, 116 δάιηϊΐ ὑμαῦ ὑπ6 ὀχρουπηοηῦ 8 δὴ ἀπθβυδὶ οπθϑῦ: 

ΔΗ Ὁ οο5 ποῦ Δρρϑδν ὑμαῦ 6 1ηἰγοάαοοά το 1.15 ἀοοογϑύίοηΒ ΔῸΥ 

ΒΟΘΠΟ5. ἔροιη ὅπθ ἀΌΒρ6] ἰβύοσΥ. ΗΒ ἰδιρσαδρο ᾿ηἀθοα ΠηΡ]165. ὑμπαῦ 

6 ΒΠαγθα ὅο βουὴ οχύθην ὑπὸ ἔδο ηρ ΘΧΡΥΘΒΕΘα ὈΥ ΕΒΟΡ 5. 85. ὕο 

ΓΘΡΙΌδθιξαὔοη5 οὗ ὑπ Τιογα ἢ 

Ῥοτυοῖθα5 νάθαβ, δαϊαγηατια Βα 1η8 Να ΤηΔΏ 681 ἐΟΥΥΘ 5 ΑΘΆΤΩ... 
ἔαἰῖροα Ποβίζα νίνᾷ 1)60 ἰδιηααδιη ΡῈΘΓ Οἵ- 

ΟΟ]1α, τϑο]!πδίο ἄστη ῬΟ᾽] 6 μ 15. ΟἹ ηΪδ ἔργα 1580... 
γυϊάα. δι0 Τ]}1 σαδῦτΒ ΔΊΔΟΥ, δἰ Οὐ ΠΟΣΥΟΥ 

1 αὶ νἱἀσύ 80 γι 118 ὩρΡΠΟΒΟΘΩΒ νΘΓΒ, ΔΙΠΟΥΙΕ παι... 
ΠΟΌΓΣΙΒ διῦ 1}Π1 8} Δοσγρύο Ῥοητι5 ΟΧΙΌΏΒ... 

Νοι νδοῦδ Πάδχῃ 5101 ραβοοῦ ᾿γχῃδρ]η0 Ἰᾷ, 6ογ {ἴ, 
πιοηίοτ. Σ ΝΟΙΠΟ, ῬγΌοοΥ, ὑούο τηλοῦ ἢϊθο (115- 

Οὐγΐῶ πδιμαπο ἰοηοὺ βοῦς μἱούαγα ὀογϊα τα, 
ἢ άο]ι Ῥαγίο βθᾳυδηΐο οι, ψ601] ρϑυίθ 

Ὁ ΘΟΏΙΟΥ ΒΟΥ ΘΙ ΡῈ. ἀυηπ|6 νο- 
Ιυσηΐη8 ΜΟΗΘΒ, 

Θυμ ροβδὶῦ ΠΟΙΏΪΗΙ 5 δῦ Π15. ΠΟΙΙΪΠΘ 
Το588... 

ἰαχὴ αἰευϊπρασηίοη τηοαϊοο πῃ 
ἐθῃροτα ΠΌΥΟ, 

᾿Ποδιρογὰ πιο θὰ 5 Πϊα οὐ ΤΠ ρῚ 8 
οὐδ, 

Τηϊοηὐ 5 ὑπ Π ΒΟΌΥΓΘ ΟΟΕ]18:; ὈΓΘΟΥΪΒ ἰϑὐα 

νἱ οἴ Υ 

Η᾿ἰϑἰοτῖα, οὐ πλϑρὶ βισηδὺ τηγβίθσία 
ΟΣ... ἑά, 514, 

3 Ῥκγορίογο νἱϑιη ΠΟΌΪΒ ΟΡΘ αἰ1]0, 

οὐ 5 
ΕῸ]1Ο18 ἀοχαϊθαθ ρῥιοίασχα 1Π]8 610 

δϑηοίᾶ; 

31 ἴουία αὐδοιτΐαϑ ἤφο6 Ῥ6Υ Βρροοίδουϊα 
τ Θ 68 

Αστοβίαμη οδροχοὺ ἔποαΐα οΟ]ου 8 
ὉΤΩΌΥΘ, 

Οὐδ ΒΌΡΟΙ οχρυϊαῖναν {{{118 αὐ 110- 
[σὰ τι ϑύχοῦ 

Οπαοά τϑ 118 ΘΧρ] οἰ... 
ἰά. 58ο ἢ. 

3. Πρ ρϑῃθϑὶ, ῬΥΘΟΟΣ, Ἀη0 ΟΥ̓ΔΙΙ 00]- 
Ἰὲρο ΒΟ; ΒΌΓΣΩ, 

γιθηΐο ῬΡ6Υ ΟΥ̓6.1 9 

ἰὰ, 537 ἢ, 
5 Ἐουίο ὙΘαΌΙαΣ ἀαθηϑηη σϑύϊοηο 

Βουοηᾷὶ 

βοαου ᾿80. ὩΟ018. βθηφοίϊα ῬΙΏΡΟΥΘ 
βδηοία8 

1λαγῸ ΠΟ ἀΟΠΊΟΒ 8 1008 δ(- 
Μ1 8111} 18. 

ἰώ. 542 
ὁ Ἡϊρο 01, ΟἸγιθίθ ἤθαβ, [Θὰ] ἴδοὶ- 

᾿ἴᾳπο ραγαΐα 

ῬΥΟ ΠΟΝῚΒ ᾿ΒΟΙΠΒ; 60 ΘΠ ἰδ, 
Β.ΠΏΤΊΟ ΟΥ̓ΘΑΊΟΥ͂, 

Εαοία πδηὰ οαρίαμὺ, ἑοίο αΌθια 60Γ- 
ΡΟΥΘ ΤΠ 118 

Νου οδρΙΐ. 
ΤῊ 15 γοϑςογαύϊοι οὗ ὑΠ6 οΙᾶ Βαβι οὰ 

Ῥαα]5. ᾿ηἰγοαπορὰ “(86 ὑνο Τοβίδ- 
τηθηὐβ,᾽ Ὀὰὺ ΠὶΒ Ἰαησαδρθ 18 ΨΘΥΥ ΟὉ- 
ΒΟΌΧΓΟ : 

ἰὐγϊ 8 1 βραΐλ 8 ἀπὸ Τοβίδ- 
ταθηΐα ἸΘΡΆΓΤΑΙΙΒ; 

Ηδηὴο αυοαῦο οογηθηΐοδ ΥΑΥΪΟΠΟΙΩ 
Ἰυγ}1η6 τροΐο, 

Θαοᾶ πονᾷ ἰῃ δ 15 ὑθοίβ, δ 18 

ΠΟΥΪ5 16 Χ 
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ΤΊΘ ΘΟΠ ΘΙΠΡΟΓΔΥΥ͂ Θν] ἄοιοο οὗ ΟὙΘΡΌΥΥ οὗ Νῖγθδβα (7 ὁ. 400) 5]ιονγβ ΟὙσοβουν οἵ 

ὑμαὺ ἴῃ ΒΟΙηΘ Ῥ]δοοβ αὖ Ἰοαϑὺ ὑῃ6 σδῃρθ οὗ βυ))οοίβ Ἰιδὰ θθομ ΔΙΡΟΘαΥ ἀλμε 

ΘΠΪΔΡρΘα. [πὶ ΘΟΠΙΘπιογαύϊηρ' ΤἈΘΟάοΡιΒ 6 Πλ5. σίνοιν ἃ ἀοβου ρύϊοιι 

οἵ ἃ ῥἱούαγο οὗἩἨ 5. τηαγύγγάοιμι, νον ἴῃ. ἰὐ5 πιύθηβο τ Δ] δι πῸ Ιοθα 

ὕπ8ῃ ἴῃ 105 5 ]οοῦ 15 ἴογοίρῃι ὕο {1 βρί γι οὗὁἨ οαν]γ ΟἸ τ ἰϑυϊδι Ανῇ. 

ΤΊῊ6 αγυϊϑῦ, μ6 βᾶγϑ, μα Ἱπιαροά 1 ο]Ἱονίηρ οΟ]ουΥ 5 {πὸ ΠοΙΌΪΟ δοὺβ οὗ 

ὑπ τηϑυῦγν,, Ἀ15 βύγαρ ]οΒ, Ἀ15. ραΐηβ, ὅΠ|ὸ Ῥγαῦαὶ ἔονιβ οὗ 115. ρουβδοα- 

ἰοΥ8, ὑπο ὶν ̓ ηβα]ῦβ, ὑπ6 ἤδη πρ ἔαγπδοο, ὑπῸ Π] οββοά δομδβαιηπιαύίοι οὗ 

6116 0] α]ον οὗ ΟἸ δύ. Ῥαϊηθηρ, μὸ δα 5, νοι ἢ 5]6ιοο. οι ΒροῸΚ 

ἼΡΟΝ {6 ψν4]}}, ἃ ἀο στοαῦ κογνῖοοὶ, 

Αδοαῦ 86 βᾶτηθ ὑΐϊταο Αϑύοναϑ, υἴβῃορ οὗ Αὐηᾶβθα, σίνοι ἃ βύγαηρῸ ΑΒΈΠΕΙΒ, 

ἀοβογιρύϊοιι οὗ ροραϊαν οχύγαναραποθ, Μοῖ ἀπα Ἰ ΟΊ 1. ΟΥῸ ΤΌΒΟΒ 

ΘΙ ΡΟΙἀΘΤΟα υὶθ}} ἃ}1 ΚΙη58. οὗ Βα) ή]οοῦθ “85 1 1Ὁ σγοτὸ ποῦ ὁπουρῇ ἰο 

᾿ανο ὕπο νν 8115 οὗ ὑμιοῖν Πουιθος. ἀοοοναξοα ψ} Ρἱούαγοσ᾽, Π]ιὸ Ἰποσὸ 

Ρίουβ, πὸ διίβ, ὁῃοοϑο βθοιοθ ἔγομι ὑπὸ Οοβ0 615, ἀπά ὑπίη]ς {Παῦ 11 50 

ἀοϊηρ ὕμπου ἀγοββ ὑπο Β οΊν 5 ἢ ἃ Δ ῪΥ 0 ρΙραβο ἀοα. “1 {Ππὸγ ἤοΠον 

ΟἸΗΥ δανίοθ, ἰοῦ ὑποηι 5611] 50}. ψαγιπθηΐβ δηα Ποηοὰν ὑπὸ Πἰν πὶ 

᾿ς ΠηΔρῸΒ οὗ αοά, 0 ποῦ ραϊπὺ ΟΠ γϑῦ, ἔου ὑπο ομο δοὺ οὗ μαμ} γ οὗ 

.Ηἷἴβ Ἰποδιϑύϊομ, γᾺ1Ὸ ἢ νο] θα] ἀμάουύοοϊς ΤῸ 85, 15. 501- 

( οἰϑηῦ, ὰῦ Ποδν τ ὉΠΥ 50] ἃηἃ ΟΔΥΤῪ ΔΡοιιῦ ΒρΙ ΕἸ ὑμ}}γ (νοητώς) ὑ}Ὸ 

“ἸΘΟΥΡοΥΟὰ] γα "ν᾽ 

Νοῦ Ἰοηρ ἴδψουνναρ 5 ὑΠ|61Ὁ 15 ὁνϊάθπου ὑπαῦ 5011] 0ΓῸ ΓΘ} 016 ΝΊΪαΒ, 

ἔγθοαομπη νγὰβ ἀδοιὶ ἢ ὁσο]οβιαδῦιοαὶ οΥμϑιηθηύ, ΟἸγΙΠΡΙΟ ΟΣ. 601- 

Βαϊ ρα ΝΙΝ (Τ 430) οἷἱ ὑπὸ ἀοσογαύϊοια. Ψ 1101} 6 ΡηΌροδο ὑο Ρ]ο0 

1 ἃ σγοὰῦ οἰυγοι ὑο "Ὲ ογοούοα μὰ Πομοῦν οἵ ὑπ0 τηαρύγυα. [ᾧ νγὰβ 

1115 ἀθδῖρηι ὅο τοργοϑοιῦ οὐ θοῦ 5ἰάοβ οἵ ὑ]ὸ δαπούσαγυ (ἱερατεῖον) 

ῬΙηρίσι; οϑὺ οίθηϊ πη ῬΑΥΙ ΟΣ ἀΟΟΙΙΒ Ιρ586 Τριια, ΔΟΡ18. ὈΥΠΘΟΡΒ ΟΥ̓ΟΙΒ. αὐ- 
αὐ116 20}}185 410 ΘΟΥΟὨᾶ, 

Ιῃ νεΐουὶ ἡον αβ, αἰαπιθ ἴῃ πουϊίαΐο Γαΐου οἰον ΟΣ οἰθἰοβίο Ποπλ ΡᾶΓ8- 

γνοὐϊιιπίαξ. Αἰδὶ, 
ΟοΙρδτα αἶδὸ ΧΧΥἹ]. 212--27. ϑὉ οτος βαημυΐηοα Ὠἶνοο βέαΐ ΟὨΥ]8- 
Τὰ ἰμ6 8086 οὗ ὑπ ΒΑΒ1]11σα αὐ πα [8 1ῃ ΔΡ1Ο, 

ἢ χορχϑβοιίοθα ἐπὸ 1΄θῳ οὗ ὑπο ῬϑββΙ0 Αρπὰβ ταὖ ἱπηποοᾷ 1η]θύο ἀδύμἢ 
88 1 18 [οι Πα ΟἹ ΒΑΙΘΟΡΠΒΡῚ: ποβέϊα ἸΊθϑίο.Ό. (". ΧΧΧΙ]. 17). 

ϑαποίογαμι ΙΔ θῸΥ οὗ πΊΘγῸ08 5100] Εἰδο 1 ατορ. ΝΎΒΒ. ἐὐ 5, 1]}ιοοι. αν, 11. 
οΟὨθυθηΐ, Ῥ. 733 (οἃ, ΜΊΡΏ6). 

Αγᾶσα οτὰχ Ῥγθυϊασα ας οὐο8. Β0Ὁ- 5 ομῃ. ἀ6 αϊυ. οἱ 12. Ῥ. τι67, 

τ ΘΟΙΌΠΆ. Μίρῃθ (αϊτοϊ. ΑΥ. Χ].). 
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ΒΟΘΠ65 Οὗ μυηύηρ δηα Πβῃϊηρ, ἢ ΤΟρυθβθη να] 005 ΟὗὨἨ νΔΥΙΟῸΒ δηἾτη8]8 

δια ΠΒἢ; δῃὰ ἴο ογθοῦ ἴπ “ὑπ ὀοϊωμιοι ουβθ᾽ “8 ὑπουβδῃα ΟΥΟΒΒΘΒ, 

δηα ἩἸΒΌΟΥΙΘ5 (ἱστορίας) οὗὨ 81} Κὶπάβ οὗὨἨ Ὀϊγάβ δηα Ὀθαβίβ δμα τορθ]68 

δα Ρ]αιύβ.᾽ “1 ΘΏΒΥΘΙ ο γΟῦ Ἰούου,, 50 ΝΊΊυ8. Ὑυῖῦοϑ, “1 βῃου]ά 

58} ὑμαὺ 1 ψου]ὰ 6 ρΈ 6.116 διὰ οὨ1]] 415} ὑπαὺ ὑΠ6 Θγο οὗἩ ὑΠ6 αὶ 8} Ὁ] 

“βῃου ἢ νη ο" ΟΥΟΥ ΒΌΘΙ ϑυθ]οοῖθ. Τὺ Ὀοΐύβ ἃ βύγοηρ 8η4 Τη8Ὴ}Υ 

“ΠΥ οῦου ἰο ΓΒΠ]Οἢ ΟΠ 51 916. ΟΥ̓ΌΒΒ αὖ ὕπ6 οαβὺ οὗ ὑ86 τηοβὺ βδογρᾶ 

“Ῥυοοϊμηοῦ (τοῦ θειοτάτου τεμένονς).. ἀπ ἰο 811 ὑπι6 ΠΟῪ βαποίμανυ (τὸν 

ἐναὸν τὸν ἅγιον) ὁ Ὀοΐδ 5465 ψι ἰδίου οὗ ὑπὸ ΟἹά δά Νοὸν 

.Τοβίαπηδηῦ ὈΥ {116 ἢδϑηα οὗ ἃ 5118] γύϊϑὺ, 1ἢ ογᾶθυ ὑμδῦ ὑπο86.. 80 

ΟΔΥΘ ὉΠᾺΌ]0 ὑο γϑϑα ὑπ αἰνὶπθ δου ρύΓΟΚ ἸΏΔΥ ὈΥ Ἰοοκίηρ αὖ ὑμ6 ραϊηί- 

ΟἸΉΡΒ. 0811 ὑο ππα ὑπ οουγᾶρο οὗ τηθὴ ὙΠῸ πᾶν βουνὰ ὑπ ὕσγιο 

“Οοά διὰ "Ὲ βυϊγγοα ἴο οπιυ]αύϊοι οὗ ὑμϑὶν μογοῖο δχροιίβ᾽. 

[χ {πο τἴπι6 οὗ Αὐρυβέμιο ἐμ6 Αἴνίοα ΟΠ ασοι. δα γι61] θα ἕο ὑῃθ 

Προσκίηρ οὗ ὑπὸ β'δουῖοθ οὗ ἴβδδὸ 6 βᾶγβ “ὑδαῦ 1ὖ 

Απά ἢ6 ῬΟΆΥΒ 

ψΙύποϑ5 ὑμπαῦ ὕπο ἔαδιίοη πα Ὀτουρῃῦ ὑπθ σοϑαϊῦβ ]ο ΘΔΙ]ΪΘΥ 

Λυασυβ- 
ΤΙΝΒ. ' 

στόνιηρ [ΔΒ] ἴ01.. 

ὙᾺΒ ΒΌΠΡ' 10 ΤΏΔΏΥ ὑοησαθ5, ρϑ᾽ὐθα 1) ἸΏΔΏΥ Ῥἰϑοθδ᾽", 

ΟἸνΙδύϊδηβ πα ἀγοδαοά: “1 κου τηϑηγ᾽, Β6 τυιῦθϑ, “0 ΨΟΡΒΒΙΡ 

οι Ὀ5. Πα ῥΙούαγοβ ὅν 

ΤΠ. βοῦτρ- ἔΤζἔΠῸ γϑηγδῖη5. Οὗ οαΥγ ΟΠ γιβύϊδι. ϑοα!ρύατο ἅτ 5: Πρ ΪΥΪΥ ἔδν. 
ΤΌΒΕ. . : 

ΤῊ ἸΠΔῪ ΡῸ ἄπο ῬΑΥΎ ο {πὸ οοσυ!ηθδ5. οἵ βο ἢ ψουκθ, δηα 50}}]} 

ἸΏΟΓ6 0 ὑπὸ παύαγο οὗ ὑπο Ατὐῦ τὐβ0 18, Βου]ρύαγο ἴδ τόσο ὑμδὴ ραϊπῦς- 

δἰαίθοθ.. ἴῃ νὰ. Ἰάθηθ  Ποἃ δ ἸΔοϊαΐγγ. ΤῊΘ ἀνθυβίοη ἔγοιη “ὉΠ 6 οΥΆν ΘΙ 

πηᾶρθ᾽ ἢδ5 ρογροῦπδανοα 1501} 1 6 τοῖς ΟἸυγο ὁ, πα ὄνθὴ ἰο {}|6 

1 ΝΗ, 10}. ἵν. ὅτ, Το Ἰοίδου 88 
Ὀχοῦρηῦ ἴογγαγὰ αὖ [η6 ββοοπᾶ Οοπη- 
611 οὗ Νίοιθβα. [1η ἰῇ 10] οι ηρ ΙοἰίοΣ 
ΝΙᾺΒ. ΒροΔΚΒ οὗ ἃ γοιηρ το 0 
ΤΟΟΟΡ ΒΟ ἃ Ὠλαυύνυ ΨῊῸ ἀρρολγοᾶ ἴο 
Ηΐτη ἔτ πὶ Πα ν]ηρ᾽ ΒΟΘ ἢ1ηὶ Οἴοη ΥΘΡΥΘ- 
βοηἰθᾷ “1 ὑμ6 ραϊηθηρη᾽ (ἐκ τοῦ πολ- 
λάκις τὸν χαρακτῆρα τοῦ ἁγίου ἐπὶ τῶν 
εἰκόνων τεθεᾶσθαι) . ΤΟ Ῥῆτγαβο κου 
{1Κκ6 οἱ οὗ ἃ Ἰᾶΐοσ 16. Βα ΟἾγγβο- 
βίο ὈΘΔΥΒ ὙΣ01658 ὑὸ 6116 οαβίομῃ ἰἢ Ἠ18 
ἩΟΙΝΥ οὐ Μοϊοίϊυβ (11. 2, Ὁ. 51, θᾶ. 
ΜΙρη6); ΒΘ βᾶγ8 ἐμαῦ 88 ροτύταϊ! οὗ ἐπαὺ 
ϑαϊηῦ 85 αὐ ΟἹ “Τ0.8, Β6815, 

ὈΟΜΪΒ, 8 ΟΠΔΠΊΌΘΥ Μ8118.᾽ 
5. ὃς Βαιιοῖ. χχὶὶ, 73. ΟὈΟΙΏΡΘΙΘ 8180 

(ἴθ σου. Θ᾽. 1. Χ. τό, 510 ΟΥΉΪΟ ΘΥΥΔΣΟ 
ταουπθυπηὺ 41 ΟΠγιβύμμη δὲ Ὡροβίοϊοβ 
Ο᾽ 8 ΟῚ [ἢ 580 015 ΘΟΟΙΟΙ ΒΡ Βα 1 ΡΪ0- 
{15. ῬΑΥ ΘΟ 115 ας ΘΙ θυαηὗ ; ΘΟ ΤὨΙΓΠῚ 
Β1 ἃ ῬΙΠΘΘη 5 Πηροηΐοβ ἀδοορὺὶ βαηΐ, 

3. (6 οὐ. Ἐσοῖαδ. Οαἰῃ. 1. 44. (75) 
ὭΟΥΙ ΤΠ Ὁ]008 6856 ΒΟΡΌΪΟΓΤΟΥ ΣΤ. οὐ ΡΪ6- 
ὑπχαταϊα δἀογδίοσθβ. Τ}16 [ΔΥΩΟΌΒ ὈΏΓΔΒ6 
“γἱούασ (8 61.685) βαμὺ 1αΙοὐΔΙ ἢ. 
ΕΟ ̓  158. οὔθη χοίθυσθα ἰο Απρυβίϊηο, 
δυΐ, 88 [ὉΓ 851 ΚΟ, ΨΥΟΏΡΊΥ. 

4 1 τὴ ἰηΐογτηθα ὑπαὺ βίδα ΔΘ 
τπιϑοα ἃ5 οὐγῃαιηοηίβ οὗ ΕΠ σββίδη Ομ ΤΟ 68, 

85 ([ῸΣ ΘΧΘΔΙΏΡ]6) οὐ [86 οιι5]6 οὗἨὨ ὑμ6 
ἴϑαϑδο ΟἸυτο αὐ δὲ Ῥρίοσβυσρῃ. 1 
ΤΩΔΥ͂ δὰ Ὠ6Γ6 ἰμδὺ 8 ἔγθηᾷ, ψῆο Ὧ88Β 
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Ῥγοϑθηῦ ὕϊπηθ οα!ρύαγθ 18 ἴον {Π6 πιοϑῦ ραγῦ ἱπβριγοὰ ὈΥ {}ιὸ βρίντῦ οὗ 

Ὅπ6 οΪα νον, Α βίῃηρ]ο 1408] ὄραγο, ὕ6 αοοά Κορμογᾷ οὗ {116 

γ αὐϊοδη, Ὑ10}} βθϑῖηβ ὕο μάν Ὀθθη βυαρροβίθα ὮΥ ὑπ6 ὕγρο οὗ ἐ}ιὸ 

Ἡθγπιο5 ΚΥΟΡΒΟΥΌΒ, 15 γοίουγθα ὕο ὑπὸ ἔραν σθηθαγΥ ᾿: γμαγὺ οὗ α 

51 ηρ 6 ρογύγαῦ βἰαύπθ, ὑπαὺ οὗ ΗΠρΡΡοϊγύυϑβ, 15. γοΐουυοῖ ἐὼ ἐπ Ηἢ 

οοαὔανυ. ΤῸ ὑποβο ὕνο νου κα μὰν θὺ δήἀρα ἃ. 511} βίαῦαο οὗ {πιὸ 

(οοά Ηορμογά ἔουπά αὖ ϑον.]]ο, δα Ῥουπαρα ὑπὸ ἔϑπιοὰβ ὕγόιχα βασι 

οὗ δῦ Ῥούου δια {πὴ Ἰδὺ οἵ {πὸ οχύδηῦ ΟΠ τιβύδη βὐαύποι οὗ ὑπ Πιοὺ 

ἤνθ θα αγθ5. 15. ΘΟ ΠΡ] οθ΄, ΤῈ οὗδοῦ ΟΡ Μοῦ κα οὗ βου]ρίαγο 

ΔΥῸ ΒΕΥΘΟΡΒΔΡῚΊ, οὐο οὗ ΨΈ]ΟΙ ΠΟΙο 5 ὅο {16 ὑπ|γα ὀθηδανγ ἥἃ 

Τὴ βριύθ οὗ δα Ἰππϊῦθ βοορὸ ΠΟ} βΑΥοΟΡμΔρὶῚ ΟἤτΟα ἕο ὑο ΤῊΘ οβα- 

αὐ ϊδῦ 16 βουϊρύυγοα ψ ῖοἢ ὙΠῸ ργοϑθαῦ ἅγὸ οὗ ργοαῦ ᾿ὐογοβῦ ἃ 5 ἐνος Β 
ΘἾΥᾺ] ΘΟΠΗΤΙΣηρ᾽ ὉΠ 6 ΚΘΠΘΙ Ὁ] ΠΥ ΘΒΒΙΟΙΒ. οοηνογοα ΟΥ {ὑπὸ ΤΟΙΠΔ115 ΟὗὨ ΟΑΥ]Ὺ ΠΡ ἐοΐῃ 

ΟὨνβύϊαιν ραϊθϊηρ, ΤΊ] Βα ΟΡΠαρῚ οὗ Ποία πα Οοπδονηύπιο, {110 

Ἱηοἴ Π ον ὡα ἀαπρῇ ον οὗ ΟΟμαὐαι 6, ΓΘ ΡΟγ οοὐῪ ΟἸαββιοι} 1. Ομδγδο- 

ἴθ, Το νῖηο ΔῃᾺ νΠιο-τ Κη ΜΏ1ΟΙ ἃγ6 γϑργθϑθηῦθα ον {Π|Ὸ ἸΔΟΌΟΥ 

γ608}} ὑπὸ οὐὐ]ονῦ Ψν 4} θα δ ησθ, Βασι ΟὈ]θοὺβ Ἰοα ὑπθιηβαῖνοβ 

δἴνθη ἃ. ΘΟηΒΙ ον 0]6 αηιοπηὺ οὗ πὐπν 
ἴο 16 τῃορ θη 5 ΟὗἩἨ ΘΑ ΟΟἸ6 
ὨΔΡΊΟΙΟσΥ, ΘΘΡΘΟΙΪΥ οὐ {π6 δοοίο- 
Τγϊβῃ βομοοΐ, 1 ΤΟΥΩΒ τὴὸ ὑπ, ἃΒ ἴα Υ 

ὃ. ἢ15 τοϑαϊηρ μὰ ὀχίοηοί, 116 “ οδη- 
“πού ΤΌΠΟΙ ΟΥ τπηθούϊηρ ΜΙ ΔῺΥ 
4 χη θη 0} Οὗ ἃ ΒΒΟΥΘαΪ Ρ]ΟΥΠΓΟ ΟΥ̓ ΠΡΌ, 
“ἸἸ]655 10 ὈΘ ἴῃ ΟἿὉ ῥϑῆϑαᾶρθ 1η {πὸ 
Τ 116 οὗ Βυϊρα Ὀγ Οοροβιιη, ἃ ΜΟΥΪ, 
“ΜΏΙΟΙ ΟΟΙρσαη αὐ υιύοβ ἐὸ ὑπ6 ᾿Ἰαϑΐ 
ὁ αργίοσ οὗ {Π6 βιχίῃ σοπύπτυ. Τὺ 15 
ἐ ογὸ βἰαίοὰ {μοῦ πὰ ὑπὸ ὀμαγοῇ οἵ 
“Κηάανο, ἢ ψ ὨΙοΐ {Π6 Ῥοάγ οὗ Βιυϊρια 
“ὙΨῺΒ. 501} Ἰγίης να] αὶ 1ῃ {116 {ἰπη6 οὗ 
[86 δαΐμου, {μ6ραγίος αὐταί, ΓΟ Ὲ 
“ ΒΟρΡδυδίθα {16 δαβίοσῃ Ῥασὺ ἔγοι ὑΠ6 
ὁ ἐνὶ Ὡᾶναθ, ΜΒ αἀσοογαΐιβ οἱ ἱπιαᾳὶ- 

“πἶδιι8 ἀδρίοῖι8, αἋ ἰἰηοαηυϊτῖ διι8 ἴ66- 
“8 (Οορίίοβιθ, ὁαρ. ΧΧΧΡν., ἴῃ [16 
“Τγίαϑ Τλαιπιαΐζγσα, Ὁ. 523). Βυ 
εὐ Β ]οοῦα ἔπ686 ἐα σίπο ἀορ]οίοα, 
“15 ποῦ Ὠἰηὐθα : 1 18. ῬΟ551010 ἐΠδῦ ΟὨΪΥ 
«ΠΟΎΘΥΒ, ΟΥ̓, δὲ τηοβί, ΠΡΌΥΘΒ Οἱ ΔΏΡΘ]5, 
4816 ταθϑηΐ.ἢ 

1 Αοοογάϊηρ ἰο Επβοῦ 5 {Κ7Π:. Οὐγι8ῖ. 
1. 497) Οοπβίαμεϊ πθ βοὺ ἋΡ ἴῃ [86 
τηϑυϊοὲ αὐ Οομπδίδη 016 “ (Ὧ6 ΤΟΡτο- 

βΒϑηὐαύϊοη οὗ {16 αοοῦ ηορηοχα [ὰ- 
Πὰν ἴο βύπαοηΐα οἱ δουίρύαγο (τὰ τοῦ 
καλοῦ ποιμένος σύμβολα, τοῖς ἀπὸ τῶν 
θείων λογίων ὁρμωμένοις γνώριμα), λῃᾶ ἃ 
α]Δοα ὕχοησο ἤσασο οἵ Ῥδη1ο] τ] 010 
1015. 

3 ΤῊ ὑνο οὐμοὺ ἤμίτον οὗὨ {πὸ ἀοοά 
ὁ ΠΘρΡμοσα 10}. γοιιδὶ (ΑΡΡΕ]], 1, δ, 
Ῥ. 5) ἅτὸ ΠλγαΪῪ 5ὸ ΘαΣγ. Α βἰωθαοίιθ 
οἵ 5. Ῥοίοῦ (ΔΡΡο}}, Ρ. 6) ψ] ἢ γὰ8 
ΟΠ αὖ ΒΥ] ΘΡΡΘΑΥΒ ο μὸ ΟἵὁἨ ΟΔΥΪΥ 
ἀιίο;: Ῥυΐῦ 18 Κηοΐὰ ΟἿΪΘ ΠΥ 6ῃ- 
μΥδν 98. 
ΟΡ ἴβ ἀκίοα 273. ὅοθ πὸ ΒΙδηί, 
1 ιμο δι ἰθ5 ϑαγοορί ὁ. ΟἸιγδεϊοπϑ εἰς 
ἴα υἱϊο αἀδι»1ο5, Ὁ. ΤΥ; χιὰ ΘΟ ΤῸ {εἰ, 
Ὁ]. χχχὶν. [ὲ}ωἍ6 1]αηῦ ΔΗΒΙΡΏΝ ἰο πὸ 
ΒΆΣΩΟ ἃσ6. ὕπ᾽ ΒΒΤΟΟΡΠδριη οἱ [ἡν]8 
Ῥυ τοῖν, ὙΒΙΟὮ ὈΟΔΓΒ ἃ γπ46 ΥΘΌΓΟΒΘΙ- 
ἰαὐΐοπ οὗ {πΠ6 (ἀοοᾶ Κ'΄Βορμογα Ῥούννοθα 
ἔνχο 5||660, ἃ ἤβ δηὰ δὰ ἘΠΟΠΟΥ; ἐν. 
Βούίαν!, Τ, ΧΧΧΥ͂. 2. 

Οὐδ 0015 ΒΓ νόϊαπιο Θοη δ΄ Β [ἢ6 
ΒΑΥΘΟΡΠΔΡΙ. Α ΝΟΥῪ ΟαΓΘ[Ὁ] δηα να] 8ἃ- 
Ὁ10 ᾿ἰδὲ δᾶ “αθβουιρύϊου 18 βίνθῃ ὮΥ͂ 
ὉΥ ΑΥρ6]1, Μονιμιοηΐβ οὗ Ολιγιϑιΐαη ΑΥῚ 
ἀν 873: 
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γΘΔγ ἰο ἃ ΟἸγἰβύϊδῃ. Ἰηὐογργϑύδίζοη. ψν 110 ὑΠΘῪ ἃγθ ποῦ ἀϊδυϊποινο! 

ΟΠ τ δύῃ. [Ι͂ῃ οΟὗΟΥ Οδ8605. ΟἸΔΒ5108] ΠΩΔΡΟΓΥ 15 ἴουπα ὑο ΨΆΙΟΘΝ ἃ 

ΟἸ νυ βύϊδηι τηθϑηΐηρ οΔ ἢ. ΟὨΪΥ Ὅ6 σίνοῃ ὙΙ αἰ βου γ᾽, Βαὺῦ ἔον ὑπὸ 

τηοϑῦ ρᾶχὺ {ΠῸ 5116 ΒΟΘΏΘΒ ΔΙῸ ζουπὰ ἃ5 ἴῃ ὑπο Οδὐδοοιη)"5, δα {πον 

816 ὑγοαθα 1η ὕΠ|6 Β8116 πηϑημθῦ, Τη6 βου] ρύου Ὀχουρῃῦ ὑο ἢἷ5 ψοῦκ 

086 ΘΧρουοηο0 84 ὅῃ6 ὑγδα! θη 5 οὗ διηοιθηῦ ἃγῦ, 85 ἴδ᾽ ἃ8 ὉΠΟΥ͂ 50}}} 

ΒαΡνινθα, δὰ ἀδοα ἐ] 6 ἴῸΥ ὑ}16 ΘΧΡΥΘ ΒΊΟΝ. οὗ πον ΙΔἀοαβὅ, 

ΤΠ]. Αποηι- 
ΤΕΟΤΌΒΕ. 

ΜοδΏ 110 ΟΠ γιδυϊδη Ασοῃλύθούασθ δα τηϑὰθ ὙἹρΟΓΟῸΒ ὈΥΟΡΥΘΒΒ. 

Ὑνθα ὑπ6 ρεγβοουύίοι οὗ Πὶοοϊθύδη Ὀγοϊτο οαῦ αὖ ΝΙοοιηθαϊδ (Α.}. 

404), (δι τποβὺ ΙΟΥ̓́Υ ὑθιρ]ο᾽ ὑμθυο νγὰβ ὁπθ οὗ {πὸ ἢγβῦ οὐ͵θούβ οὗ 46- 

βυγαοίίἮοη, Αὐ ὑμαῦ ἐΐϊπιθ ἰὖ 15 δυϊἀθηξ ὑπαῦ ὑπὸ γϑ] σίου 0] ἀηρβ οὗ 

ΟἸγιβδηβ ΟΥῸ οὗἨ οοηβι ἀθγα}]6 ᾿τηρογΐδποο; πα ὑπὸ ομυτο ΨΙΟΣ 

Ῥαα]πι5, ῬαΆ] 5 ογθούοα αὖ ΤΎΓΟ ποῦ ἸΠΒΠΥ γΟΔΙΒ. δου γαγ 5. (Δ. Ὁ. 213) ΡΙῸ- 

ῬΔΡΙΥ ΟἾΪΥ τοριοά πορᾶ ὑπο ἔγρο οὗ θα ]ο1 νου κα οὗ 0}. πὸ ἀοία]θά 

ἀοβουϊρύϊζοῃ πᾶ Ὀόθῃ Ῥγοβοσνθα, ἘΕαβο" 5. 85. ἰουύαμδίοὶ Υ ρίνθῃ 

8). δοοοιῃὖῦ οὗὨ ὑ}}}5 ἈΝ Π]ΟΪ. ρηόΌν 5. Ὀογοπα αποβύϊοιι ὑπαῦ ΟἿ ΙΒ 88 ΘΙῸ 

ΤΟΔΑῪ ὑο ἀονούο ὑπ οοβυποδὺ ἡγοῦ ἴο ραγροβοβ οὗ 1)ινίπ ψνουβ ρ΄", 

ΤΊ ορηὐγα] ἀοον νγὰβ ἀθοογαύθα ἐν τ ρ]αΐοσ. οἵ Ὀγόῃζθ δια σϑ οἶδ᾽ 

(παραπήγμασί τε χαλκοῖ σιδηροδέτοις καὶ ποικίλμασιν ἀναγλύφοις).᾽ 

Ι Ἐ]αθογαΐθ οαυνίηρθ οὗ ψψοοά ΨΟΥῸ ἔΥΘΘΙΥ δορὰ, Τὴὸ τοοῦ νγὰβ πιδᾶο οὗ 

οοάδυ. Απὰ Ἐαβου 5 ἤαχοΒ Π0 ῬΡΟΟΥΒ ΟΥὗἨ ἢ15 τἱούουϊο ὕο τοργθϑθηῦ 

ὑ16 ΒρΡΙΘπάοαν οὗ {6 οἴδοῦ ργοάποοα θούμ ὈΥ {1|ὸ σοβῦ!π0855. οὗ {Π6 

τηδύθυ 8 }5 ἀμ ὈΥ ὑΐὸ υδαιύγ οὗ ὑπὸ σου ΚΙ 5 η10ρ. 1116 οχύθγῃδὶ 

ΤηδΟ 1 ἤοθηο6 Μὰ 5 ̓ηαἀθ6α ἀοβισηοα, 1Σ γα πᾶν θοίονο πῃ, ὕο αὐὐγϑοῦ 

ῬΆΒΒΘΙᾺ.. Ὁγ δηὰ Ἰραά ὑδθηὶ ὕο θαΐου ὑΠ6 βδογοά ργθοιηούβ 

1 Μν. 6 ἥσυχο οὐ ὑπ6 ΘΙΟΒΟΙΤΙ 
ΟἿ ἃ ΒΔΙΟΟΡαραΒ ἂὖ Αὐο8. 1.0 ΒΙδηΐ, 
Ρ]. χχ δ. ΡΡ. 38 ἢ, Οἱ {ΠῸ 186 οὗ ο148- 
5108] αἀθία118 8500 1.6 ΒΙαηΐ, ἰ. ὁ. 7η}}0- 
(ιιοϊΐοτπι, ΡΡ. Χ. ἔν; το. 

2 ΒΟΠῚΘ ΘΧΔΠΊΡΙΟΒ 5116} ΘΟΠΒΙΔΦΟΥΔὮ]6 
ΑΥ Ι5016 τηουϊ. ΕῸΤ ΘΧΘΙΏΡΙΘ ἃ Βᾶτοο- 
Ῥμδραβ ἴῃ ὑμ6 Ταλοτδῃ Μαβοῦμ, σίνθη 
ἴῃ Νοχγίμοοίο διὰ ΒγΟΏ]ΟΥ, 11. 255 ; 
Ῥάγκου, Ὁ]. χυῇ ; Βούίαγϊ!, ΤᾺ, ΧΧΧΊ, 
ΤῊ6 βαιοορβαρὰ8 οὐ 9.η18 ΒΆ5515 
(Α.Ὁ. 350) ΒΘ Β ὑπουρηὐξα] τους. Τὸ 15 
Βαγὰ ἰο υπᾶοταίδηα ΠΟΥ͂ οὐ Θ}- 
σταυϊρΡ5. ΘοΙη6 ἴο γοργθεοηῦ Ῥ8η160] ἃ 8 

πᾶσ, Δοσογαϊηρ ἰὼ 4}} θπὺ ]ΥΘΥ- 

581 οαδίοπι, Μ}116 ῬΆΓΚΟΥἾΒ. ΘΗΡΤΑΥΩ 
εἰ Κοὴ ἔοσ ἃ Ρ]οίορτΡΕ ̓  (Ρ]. Χ 111.) 
ΓΘΡΓΟΒοηΐΒ ΠΤ ἃ8Β [ὉΠ οἱοί θά, ὌΣ 
ΑΡΡΘΙΙ 58 5 ὑμαὺ ὑπὸ ἄραγο 15 πλοάρχῃ. 

(ΔΙΠοπιιμιοη ΟἹ ΟἸ »βέΐαν, Αγ, ν. το.) 
5. ὲὺχ 
1 Ἐλπ5600.. ἰ. 6. ὡς ἂν μὴ παρατρέχῃ τις 

ὅτι μὴ τὴν ψυχὴν κατανυγεὶς πρότερον 
μνήμῃ τῆς τε πρὶν ἐρημίας καὶ τῆς νῦν 
παραδόξον θαυματουργίας, ὑφ᾽ ἧς τάχα 
καὶ ἑλκυσθήσεσθαι κατανυγέντα καὶ πρὸς 

αὐτῆς τῆς ὄψεως ἐπὶ τὴν εἴσοδον ἘΠΟΤΡΙΣ 
πήσεσθαι ἤλπισεν. 
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ΤΠ6 οὨυγοῖ οὗ Ῥδυ] πὰ νγὰβ ἃ ΚΘ ηυ]η6 Θχργθββίοη οἵ ΟἾ γἰϑέϊδη σοηβίαῃ. 

ἴοϑ!ηρ, [|688 βΒύγθβϑδϑ οδὴ Ὀ6 ἰαϊἃὰ οὐ ὑπ6 δυϊάθποθ ζυγηϊβμοά Ὀγ ἰδ 680. 

ΜΟΓΚΒ οὗ Οὐπβίδηνηθ αὖ Ψογυβα]οα. ΤΉΘ56. 80 ᾿πηργθεβοά ΕΠ ΒΘ Οἱ αΒ 

Ὁμοῦ δ βυρραϑὺβ ὑμαῦ ΠΟῪ πιᾶῦ μᾶνθ Ὀθθη ργθῆραγοα ὈΥ {Π8 ῥγορμοὺβ 

ἴῃ ὑ{61ν ἀοβουιρύϊοι οὗ Π6 Νον ΘΓ υβα θη, Νὸ Κίπα οὗ τυἱοῃ ἄθοο- 

γα ῦϊοη ΜΒ βραγθά, ΤῊΘ 1 ΘΤΙΟΡ γγ8}}5 γο ΓΘ δηογαϑύθα ψ ἢ νατ]θραίοά 

ΤΠΔΥΌ]65, Τὴ οαγνοὰ οοηρ γὰβ ρ] θα ὑπγουρμοιῦ, Ὑμ6. βϑιηϊ- 

ΟἰΡΟΌΪΔΥ ἃρ80 Ψψὰ5 δαουμοα 10} ὕνψον ΘΟ] απ] η8, ΒῸΡΡΟΥ Πρ’ 85 ΤΊΒΩΥ 

ΒΙ]νῸ να 565 Ψ 1611 ὑῃ 6 ΕἸΠΠΡΘΙΌΓ “Ργοϑθηϊθα ἃ5 δὴ οἤγϊηρ ἕο [18 αοά;᾽ 

Απά Ἐβου 5 8875 ὑπαῦ ἢ οου]Ἱ ποῦ δησπιθγαΐο ὑπο οὐδοῦ ἐδ "οὗ 

Β014 δῃα β͵νοῦ δα ῬγθοϊουΒ βίοῃθβ᾽ ταῦ 10 ὑπ ὈυΠ]άϊηρ 88 

ΘΙ Ομρα 

ΤηῸ μου θ οὗ Οοπδίδηἐίηθ δὖ ῬΟηΘ6 β6θπὶ ἕο δῦ Ὀδθὴ οὗ ἃ 

ΒΤ} ὑγρο; δπά ὑδο ἀγανίηρθ οὗἨ ὑπ οὐἹρῆμαὶ 1)Β]1οὰ οὗ δῦ ῬοΐοΥ 

ΜΒ Οἢ. πᾶν ὕθθη ῬγΘβουυ θα ΔΙῸ 850 ἴ0}} οὗ Ῥϑαυΐυ ὑμαὺ τὸ 18. αἰβηοα!ῦ 

ποῦ ὕο ἴθϑ] ὑμπαῦ ὑ}ὸ ργοβοηῦ υυ]άϊηρ πᾶ8. Ὅθθ ἀοαΥ Ῥυγομαβοὰ ὈΥ 

{πὸ 1088 οὗ ὑπ ρσγοαίοβὺ οὗ μϊβ ΟἸαγ ἢ 8. 

ΤῊ ἀδνϑὶοριμοηῦ οὗ Ομ τἰβύϊδη Λαο θούαγθ ραν οσσαβίοι ὅο ὑμο Μοβαῖοβ, 

ἢγϑὺ οὔ ρίπα] δοτγί οὗ ΟἸιυϊϑύϊδπ Αὐῦ, ὑπ δρρ]τοαύϊοη οὗ Μοβαΐοὸ οὴ ἃ 

ἰδγρθ 56816 ὕο ψ8}}-οἱούυγοσ, ΤῊ ον] οϑῦ τουδὶ ῖηρ ΘΧΘΙΊΡ]65 ἅγ6 ἴῃ 

Π6 ΟΠ το 5 οὗ δύ Οομπδύδηνίια δὰ δῦ Μαγία Μαρρίονο αὖ Ῥοτηθ; δπὰ 

οη6 οὗ ἔπ τηοϑῦ Ὀαϑαϑια] 1π ἐμ6 ὕοτα οὗἨ ΟἍ}1ὼ Ῥ]αοΙάϊω αὖ Ἡανοηπδὅ 

ΓΗ ἔογπι οὗ αὐ, 1Ὁ 15. οΟὈνίουβ, ἰθμαθ 1ὐθ0 1} παύαχα γ ἕο οοῃ- 

νη ίομδὶ γοργθβοηὐαϊίοη; ἂπα ἰῦ 18 ποὺ ὑῃ]]|Κοὶγ ὑπδὺ {110 Ἰαΐον 

Μοβαϊοβ Ῥύθβουνθ Ὁπομδηρσοὰ {1|ὸ φαυ]οϑῦ ὕγΡ65. ἃ5. ὑΠῸῪ ΨΌΓΘ Β00- 

οοϑβίνου ἤχοα. 

ΟΠ ΘΧϑιηρ]6 ἀθβαῦνοα ὅο 06 ΒΡΘΟΙΆΠΥ πούϊορα, ὑμαὺ ὁπ ὑΠ0 ἀρ86 οὗ 

{η6 Ομυτοι οὗ δὺ Ρυάοηξίδμα, αὖ Βοηθ. Νὸ οχιβῦρ ΜΟΥ ρῖνοβ ἃ 

Ῥούξον ἰάρω οὗ ὑμ6 ρθουν βριγιῦ ἀπ ρόνοῦ οὗἩ οαν]γ ΟἸγιϑύϊαπ Αὐί. 

ΤΠ ὑγοαϊχηθηῦ 18. σοηνθηύίοπδὶ σι μουαῦ Ὀοὶπρ 11}61685,.. Α Βρὶ ὑπ] 

ῬΌΓΡΟΞΘ 15 ἀοιηϊπδηῦ πιϊμουῦ ἀοβίγτογιηρ ὑπ παύαταὶ αἰσιν οὗ ὑπο 

1 Ῥῆμδ, Οοηϑὶ, 1ὶ. 32. ἴῃ Ὁ. 6. Α. 11. 6, 1328, δηἃ ἃ Ἰαγροὸ 
3. 1ά. 3,4---πο. Βίηρματα (Απεϊφιῖϊ- σοο]ουτγοᾶ ἀγαπίηρ αὐ οι! Κοπβίηρίοῃ. 

ἐἶθ5, ὙἰΔΔ. ἃὶ 5) 88 ρίνοι» 8ὴ ἱπέογϑδύϊηρ [10 18. ΘΧΟΘΙΟΘΏΠΥ ἀοβουροα 1η ΑΥΟΙ- 
ΘΙ ᾿πνθηΐουυ οὗ ΟΠ ΣΟ 6 58618. χϑὴν δηα ὙΥοοΥδηη, Η 19. οὗἩὨ Γαϊΐπί- 

3 ΤΉΏΡΙΘ ἰβ ἃ ἀτανίηρ οὗ {18 Μοβαῖσ ἔπ, μοπάοῃ, 1880, 1. τ67 ἔ. 

Ὗ. 22 
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ἤρυΓΘ8 δηα ὑπ στουρίηρ, ΤῊΘ βρϑούδϊου 18 ἕογοθά ὈῪ ὑμ6 Ῥοδυῦν οὗ 

ὑμαῦ ΜΟΙ ἣθ 5668 ἰο Ἰοοὶς Ὀθγοπὰ ἰο ὑμαῦ ὙΠΟ 18 βυρροεύοα᾽, 

ΤΉΘΥΘ ΔΥῸ ὙΘΥΥ͂ ἔθνν ὕγϑοθϑ οὗ 86 ἀοτηοδῦϊο Αχὺ οὗὨ {116 θαυ] ΟἾγ]8- 

{18 }8. 

Το Βα 

ὼ ΟἸομμοηὺ οὗ ΑἸοχδηάγια ρῖνθβ ἃ 11δὺ οὗ βυ)]θοῖ 1 6ἢ ταϊρῦ 

ῬΙΌΡΘΙΪΥ Ὀ6 Θηργανθα ΟἹ Τ]ΏρΡΒ; δηα ΘΟΧΊΒΌ ΠΡ ΒΡΘΟΙΪΙΏΘῺΒ ὈΡΘβθηὗ ΠΘΔΡΪΥ 

811 Ὁπ0 ὕγρθβ 10 6 δ] ον θ᾿, ΜΔΗΥ ΘΔ ΟἸγιϑύϊδη Ἰδηρϑα 816 

ΜΟΣΚΒ Οὗ ΘΟὨΒΙάΘΥΔ0]Θ τηουῖὺ, Απᾶ οὁπΠ6 οὗ {Π6 ρο]4 οοἱηβ οὗ Οοπηδίδῃ- 

{186 ΟἸΈΥΒ ἃ ἀπίαὰθ δηα τηοϑῦ Ὀθαυύα] οιηροἀϊτηθιὺ οὗ ἃ Ογιϑύϊδη 

ὑπουριί, Τὴ ἘΠΏΡΟΙΟΥ 18 Τοργοβθηΐθα ἃ8. “]οοΚίπρ ἀρνγαγᾶβ ἱπ {π6 

αὐὐϊαἀθ οὗ ῥγϑγοῦ᾽: 80, ᾿ΒΟΌΪΙ5. Βαγ85, μΠ6 ΙΒΠΘα ὕο ΘΧΡΥΌΒ5. ἈΪΒ 

ἔα", 

1 ΠΉΟΥΘ 816 γἈ] Δ Ό]6 ΥΟΡΥ ΒΘ ἸΟῺΒ 
οὗἁἨ ΘΓ Μοβαίοβ ἴῃ ἔ16 βουαύῃ Κοηϑίηρ- 
ἴοη Μαυβοαη. 806 Οἠ γβίίαπ, Μοβαὶς 
Ρίοίωγοδ ὈὉΥ 7. ΛΠ. ἌΡΡΟΙ], ΡΉ. )., 1877. 

Οδττυοοὶ ἀθνοίθβ 1115 ἔοασ ἢ γο] 19 
ἰο Μοβαδίοϑ. 

3 ΤΡ 86 ΙΒΌΟΥΥ δηα το] 8 οὗ 
ΘΟ ΟὨγϑυίδι αἰ γρύσ Ατὐ 566 ΟΟ, ὟΥ, 
Κίηρ, Απείφια αοηι8 απὰ Πΐη98, Ἰὶ. ὶ ΥἹ]. 
ῬΡ. 241, Τιοῃάοῃ, 1872; δηᾷ Ὦσ Βδ- 
Ὀἱησίοη᾽᾿ 8. δυϑ 616 (ἰόηι8 ἴῃ Ὁ. Ο. Α. 
Α Β:Ώ}16 δηππθγα οι οὗ {8.6 Β 0) οοὐβ 

οὗ {116 8π18}} οο]]θούϊοι οὗ οασ]ν ΟἾγ18- 
{ἰδ ΚΘ ΠῚΒ ἴῃ ὑ86 Βυ118} ΜαΒθαγ 11] 
αἶνο ἃ αν Ἰάρα οὗ {116 φΘ ΟΣ] σμγδοῖοῦ 
οὗ ὕμποβὸ ΨΟΥΚΒ. 

Ι. Α ἄονο, οἷἶνθ Ὀσϑῆοἢ} δηᾶ ΒΓΔ 
(τ 05). 

2. ἃ ἤβῆ, οἷϊνθ, ραβίογαὶ βἰδ, 
4. Α ἢβὰ δῃηᾶ δμόθου, ψ] ἢ ἴη6 ψοσᾶ 

επιτυνχάνου (Ὁ. Ὁ. Δ. ὑ. γ14). 
4. Δ ΟΥΟΒΗ͂, 8} δῃὰ ἄονθ (Ὁ. Ὁ, Δ. 

Ῥ. 713). 
5. Ὑγνο 8} (αβοθμαϊηρ δηα ἀθβοθμᾷ- 

109) δῃᾷ ἃ ὈΟΝ]. 
6. ΔῺ δπόθοῦ Ρούμοοῃ Χο ἀΟ]ΡΏΪΠΒ 

ΜΙ ὑπὸ Ἰουο 5 ἃ. Ρ. 1. 
ἤ. ΑΠ ΔΠόΒοΥ θούμνθοῃ ἔνοὸ 8}. 

8. ΙΧΘΥγο Θποϊοβϑα θούνψθθῃ ὑν ΟἸΣΥΘ 
ὈΤΆΠΟΙ6Β (Βατά). 

ΔῺ ΔΠΟΠΟΥΟΥΟΒΗ ὙΠ ἢ ὕνο ΟΔΟΥΘᾺ 
τοϑύϊηρ οὐ ὑῃ86 ΔΙΓΠΊΒ, ὕνγο ἤΒἢ (αβοθπᾶ- 

ἴηρ δ ἀοβοθῃαϊῃρ), δηα ὑγ7ο ῬΆ]ΠΗ8. 
το. ἀαοοἂΐ Ξ'ιθορῃοχα ὉΠΔΘΥ ΔῊ ΟἸγ0 

αἰ το ἄονοϑβ (Ὠυηδ 6). 
11. ἀαοοῦ ϑῃπορμοσὰ Ὀούνθθῃ ὑνο 

ΒΏΘΘΡ : ΥΘΙῪ τυᾶθ. 

12. ἀοοᾶ ϑΠορμοσὰ ὙΠ ΙΗ χα! 
ΨΟΧῪ ΤᾺ, 

13. ἀαοοᾶ ΞΠορμογᾷᾶ, τὶν ἢ 5,660 πᾶ 
ἐνγὸ ΔΤ 5, ΠΟΥ ἃ ἴχθ6 ὙΠΠη ἃ αΟΥΘ : 
ΥΟΙῪ 1169, 

14. (ὐοοᾶ ΞΒ]ΠΘΡΠΘτ δηᾷ Ζοηδ]}ι οαδὺ 
ουὐ ὈΥ ἐῃθ πηοηβίοῦ : ἃ ἀονγθ ὙΠ ΟἸΪνΘ 
ὈΓΆΠΟΘΗ : ἃ Ρα]πὶ δι ρουχὰ νι ἃ δδὲ 
Ὀούμοθη : ἰὰ ὑμ6 οθηΐχα μ6 πιομο- 
ῬΤΆΙΆ. 

15. ὙνῸ ραχίβ: δἃῦονθ, ἐΐ6 ἀοοᾶ 
ΘΒΟΡΠοΥα δηᾶ Φοηδἢ ΠΟΥ ἰῃ6 σουτ : 
Ῥοίονγ, δ ΔΉΠΟΥ, ἄογνθ, ὈΥΔΠΟΙΘΗ, ΠΒ}, 
ὭΡΌΥΟΒ ΚΗΘΘΙησῦ, ἃ ἤρισγθ ἢολίϊης 
ΔΌΟΥΘ. 

ι6. Α ὕτοβϑβ, ψὨ1Ο Ὧδ8. ὈΘΟΟΙῺΘ ἃ 
Ἰνηρ ὕσθθ, αὐ ἃ ἀονγθ σοῦ ὍΡΟΙ 
1. (ΤῊ1Β 15. ἃ ΒΙΒΡΌΪΔΥΙΥ Δ ογοβύληρ 
ἀρνϊ66.) 

17, Ὑγο ΒΏΘΘΡ ὈΘΙΜΝΘΘῺ ὕὙ70 ῬΘΙΤΩΒ : 
ὙΘΙῪ Ὑ6]1 οχοουζοὰ. 

18. Ομαγιοῦ 1 ὑνοὸ ΠΟΥΒΟΒ πᾶ 
866], 

19. ΕΌῸΣΪ ΒΏΘΘΡ ὙΠῸ ΘΟΙ]ΑΥΒ, 
20. ΤΏ ἰοχηρίαἰϊοη, 
21. ΟἸΌΒΒ Ψ 1 [η6 ΟἾΣΊΒΙηδ (β880- 

ῬὮ1Γ6). 
22. ῬαΪτὰ θοΐψθθῃ ὑνχὸ ὈΣΆΠΟΊΘΒ. 
23. Ῥαϊπλ ἰγθθ, ὕνχο ὈΙΔΏΟΝΟΒ. δηᾶ 

ὑνο ἰγὰβ ΠΏ ΣΠΒΟΥ Ρ ΟΣ : ὙΟΥῪ γα. 
8 ὅ80ο χσ Βαρίηρίου ΒΒ δσίϊοὶθ ἴῃ 

Ὁ. 6.4. 
4 γὲϊ, Οοπδῖ. 'Υ. 15. ΑἩἢ ΘΏΡΥΑΥΪΩΡ 

οὗ {π6 οοἱῃ, ψὮΪΟἢ 065 ποὺ Ἃ0 1ὖ 7.8- 
{10θ, 186. αἰνθῃ ἴῃ Ὁ. . ἃ. ΜΜορου, 
ΕἾ. 22. Ἀγ Βαδίπρίοη (Ὁ. Ο΄. Α. 1. Ρ. 
720) ΤΟΙΘῚΒ ἰο δὴ δραΐθ ἰὰ ψ 10} [16 
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ΤΠΟ τἈρ]α βἰκοίοι 10 ἢ μὰ ὈθΘὴ σίνθη οὗ {6 Ῥγόρυθθβ οὗ ΟἾκἶ5- Ομδσαοίον- 

δι Αὐτὸ ἴπ ἀὐδογοαῦ ἀϊνθομίοπ ΜΠ Ὁ6 βαβοϊοην το ἱπαϊοαίο ἐμ ἡμοβ οὗ 
οἰγουπηβύθῃο 8. ὑπᾶθν ΜΟΙ 1 σαϊποα ΠΠΔΙΥ ἃ. τϑοορηϊβοα θ]αοο ἴῃ ἀν 

ΟΠ νιϑύϊδη 11ἴ8, ἀπ Θβρϑοΐδ!]ν ἴῃ ΟΠ γἰβύϊδηῃ του ρ. Τὖ νὰ, ἂἃ5. νγ6 

ἢδνθ 5661, ἈΠ] οποα οἢ 61855168] τη0416]5; 1ὑ ̓ Ἰῃμουι οα ἐπ6 ἀδὸ οὗ οἰδβδὶ- 

ο8] τιϑύμοαβ; 10 ̓ ποογρογαύθα βοιηθ οὗ ὑΠ8 ἔδτα αν Βα Ὀ] οὔθ οὗὨ οἸαββῖοα] 

πι8θ᾽; μαὺ αὖ ὑμ6 βαπηθ {ϊπι6 1 δι θοαἸθα, ον ἰδ ΟὨΪΥ ἴῃ δὴ ΘΟ οὨὕΔΥΥ 

ἔουγα, ὑμο ρον οὗ ἃ ποὺ 116, 

ῬΟ]]Ο. 

ἐουΡγϑύῦϊηρ' 86 1η ν151016 ὑβγοαρ ὑΠ6 ν]510]0, οὗὨ ρἰν!ηρ ΡΥΘαΟΙΏΙΠΔ 160 ο 

Τῦ ψὰβ σοῃνθηύϊοηδὶ ἃπὰ τὖ ψὰ5 ΒΥΤη- 

ΒΥ ὕποβθ ομαγδούογ βίο 1ὐ ο]αἰπιρα οἰϊδούμ}]Υ ὑμ6 οἱδΐοθ οὗ ἴη- 

ὑῃ6 Βρ!γΙὔυ8] Ιάθῳ ον ον ὑΠ6 Θχύθυ μα] ἀρρθάσδποο, οὗ δήναποὶηρ ἔγοπὶ 

ψ]η ουὔνναγαάβ, ἔγοση ὑπο ὑπουρηῦ ὕο ὑπ6 δχρυθββίοθ. ΤῊΘ Ἰηθϑῃ8 

διἀορ θα ἴον βϑουσίηρ ὑπ656 δμ 5 θθοπρ, πὸ ἀοα]ῦ, ἰο {π6 1Ἰμΐδπου οὗ 

Ομυιϊθύιδη Αὐίῦ. 

186 γβῦ βύαρο οὗ ὕπΠ0 Ὡδὺγ αὐϑϑῦϊο 1116 οἂπ ΡῈ βοουχθὰ πὸ ψημοαυῦ 

ἘΠονία Β1Ο ἢ. 6Υ6 υσϊνοα μὖ αἸγΘΟΟΥ Αια ΒΙΠΠΡΙΥ ἴῃ 

ΔΉΥ͂ ΒΔΟΙΊΠΘΘ οὗἩ ὑπ 6 ἔγθοάοιη οὐ' οὗ ἔϊιο ἔυ]πθ85. οὗ {Π6 δυύϊϑυβ ἸᾺθΟΊΓΒ. 

Βαῦ {818 ἔχοῦ ἀοο5 ποὺ ἀοργῖνθ ὑπ6 ϑαυ]οϑῦ ΜΟΥΚΒ Οὗ ὑ]ιοῖν αἰβυϊποῦϊνθ 

ΤΊ ΘΔ] Πρ Δα ᾿τπηροτίδῃοο. 

ΕαΥΪγ ΟΠ γι ϑυϊαῃ Αὐσῦὖ 15 οοηνθηύοπαὶ, ΤῊ]5 15 ὑγαθ Ὀοὺἢ ἃ ὅο ὑῃ6 Τέλυ]ν 
τ ἰς ΟὨΥ 181 

Τὸ 15 ᾿π 606 ΠΘΟΟΑΒΆΓΥ 0 Αγὲ οοη.- 
γϑηἑ οι ὴ 

οἤοῖοα δηα δἃ5 ἴο ὑπ6 ὑγοαύηοηῦ οὗ βι ] οὐδ. 

ΤΟΙΟΤΆ ΟΥ ὑπαῦ οὐν 1ΠΠπ|5ὑγαῦοη8. ἃτῸ ΟὨΙΟΙΥ ἀγανση ἴτοπὶ ὑπο Οὐαΐα- 

ΘΟΙΛΒ, ἔγοτα ὕοη 8 ἃπα βϑυοορμδρὶ, Βυῦ ψθι Δ]οϑηοο 15. Ἰηδο 

ἴον {116 Ἰἰτη!αύίομ οὗ ὑπὸ γύϊβυβ ἔγοοάοιῃ ὈΥ ὑπ6 παύυϊο οὗ ἢ18 ΨΌΥΚ, 
Ο 

ΕΠΏΡΘΙΌΣ 18 ΤΟΡΥοθθηἰοα [ἢ {Π6 Ββαπθ 
8. 

βοχλθ οὐμμϑθὺ οοΐηβ οἵ ΟἸτιβυϊδη ΘΙη- 
ῬΟΥΟΥΒ ἄθβοτγο πιθηζίοῃ 88 {|| γαςης 
[89 Βγγμθο 81 οὗ ΟὨχτιϑύϊδῃ τὺ, Μοβϑὲ 
ΘΟΠΒΡΙΘΟΙΒ. Θιηοηρ ἔμο50 18 {Π6 5118]] 
“ἀὨϊγά Ὀγηβθ᾽ οὐ οἵ Οοηβίδῃηςηο, 
ὈΘΑΧΊΏΘ ΟὨ {86 ΤΟΥΘΣΒΘ {ὴ0 ΝΟΣΑΒ 8065 
ρΡιυιδίϊοα “ἸῺ {89 ἸΔΌαγαχα, [86 Ββρὶκοὰ 
ομα οὗ ψΏΪΟΙ. ῬΟγΟΘΒ ἔμ βευρθηΐ 
(Ὁ. 6. Δ. ευ. ]αῦαγιαπ ἀνὰ Μοῆον, 
ἂρ. χ6}). ΑΑἍ ναγϊαύίοι οὗ {μἰβ ἀρδὲρῃ 
Οοπηβίδ 0 18 βαια ο Ὦδγνθ βοΐ ΟΥ̓́ΘΓ 
[86 Ῥογίαὶ οὗ ὨΪ8 ρ81]8400 (Εἰ 1800. Ίι. 
Οοπϑί. ἀϊ. 3). ΤῸ οἱ ἀονίοθ οὗ [ῃ8 
ῬΏΟΘΩΙΣ τιΐὰ ἰμὸ Ἰορομα δεῖς ἰσμι- 
Ῥογάην γϑραγαϊΐβ ΟΟΟΌΥΒ ΟἹ ΟΘΟΪῺΒ οὗ 
Οὐμϑίδῃβ δα Οοηβίδηϊ 8. ΟἿ ΘΟ ἢ 8 

οὗ {πὸ ἔὑνχο Εἰυδοχίλῆ ὙΊΟΙΟΥΥ 18 ΤΟΡΥΘ- 
βοηΐθα ἱμβουθησ (6 Ἰοίίοση οὔ ὑπὸ 
ΒΒΟΥΘα ἸΠΟΠΟρΎΔ ΟΠ ἃ 516] 8, Οἢ 8 
οοἴῃ οἵ αϊοπίληϊαι 1Π1., Μ ΏΙΟΣ ΔΕ 
{π6 οομηχλοη ἰοροηᾶ γιοίογία Λιισιίΐ, 
ϑαΐδῃ ἰακ65 ὑπὸ φῬΙδ66 οὗὐἨ {116 θαυ θαυ Δ 
Ποῖ ἰδ ΕἸΤΆΡΟΘΤΟΥ ἰγοδαβ τιημοΥ 1 
ἴοοί. Αὐ Ἰαϑὺ {μ6 Ὠραᾷ οἱ {π6 1ιοχὰ, οὗ 
ἃ ΒΙΠΘΌΪΑΥΙΥ αἹρῊ Ποα {γΡ06, ΔΡΡΟΔΥΗ ΟἿ 
ἃ σο]ὰ οοἷη οὗ υβίϊπΐδη 1. ΟὈΠΊΡΑΥΘ 
σ. Ὗ. ΕΚίηρ, Καγὶμ ΟἸ γίδια, Νιιπιΐδ- 
παϊίοξβ, ὉΡ. 35 ΤῈ. 
Α Ὑ ΣῪ οομρ]οίθ δοοουπὲ οὗ 16 ἴη- 

ἰοχοβίίῃρ ΟΠ γἰβέϊδη ρ͵8 88. ΤΟΥ 18 ΡΊΥΘΙ 
ὮνΥ Ὧν Βαβίησίοι ἴῃ 1). Ο. Α. (ΟἸα88). 
8366 8180 ἀδ.γποοὶ, Τότ. 11], 

1 566 Ὁ. 220, ἢ. 1. 

22---2 
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ἴῃ Βα ]θοῦ; 
δα Ἰῃ 

ἐγραι θηΐ, 

ΤΗΝ ΒΕΠΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΤῸ ΑἩΤ. 

1ῦ Βθϑῖὴβ οογίδίῃ ὑμπαῦ οὗ Σ ̓ πῆπθη 08 τηυδὺ πᾶνθ Κορὺ ᾿ἷσὰ ἢ ]η 

ὑπ ὨΔΡΥΤΟΥ͂Σ οἶγο]6 οὗ Β0} 0] οὐβ ὕο 8101 μ6 οΘοηβηθρα Ὠΐτηβ618, . Ἠθ πιδὰθ 

ὃ. ΠΟΥ͂ ἀοραγύυγο 1η. Ασῦ, ὑμουρῇ ΤΕΥΘΆΡα, ἀπ θΟΒΒδΙΟΝΕΙ, διηα βύγουθ 

ἴο 0811 αὐῤοιύοι ὕο {π6 ἀϊνίπμθ οἱθιηθπῦ ἱπ 11ἴθ6, ΕῸΓΡ {818 ῬΌΓΡΟΒΘ 

10 ΜΒ ὨΘΟΘΒΒΆΣΥ ὕο 8 Κθ ἃ ἴθυγ ἔδυ} 18 Βα] οὔθ Π]ΟῈ οου]α 6851} 

6 τη ὕο χρυ 88 ἃ ὑμίνοῦβαὶ βρὶυιῦαδ] ὑσαύῃ, ἔοθπιθβ δηὰ ἤρυγοϑ 

ΟΔΠ16 ἴῃ {πὶ8 ΨΥ ἤο ΘΧΡΥΘΒΒ στοαῦ ὑμουρηῦθ; δηα ἤθη 185. ΘΟΥΤΘ- 

ΒρΡοπμάθηοθ ούνψθοῃ ἴδοῖβ δηὰ 1άθ88 ὑγὰβ θϑίβ Ὁ] Βηθα ἴῃ ἃ ἔθνν οᾶδ68, 

ἃ ἰαββοῃ οὗ ψὶᾶθ δρρ]τοαύοη τγ85 ΒΌΓΘΙΥ ὑδαρΐ, 

ΤΉ 1ὖ 15 ὑμαῦ 8 ἴον βυθ)]θοὺβ ἔγοτῃ ὕμο ΟἹα Τϑβίδτηθηῦ δηᾶ ἃ ἴον 

ἔγοιῃ ἐμθ Νον Τοβίδμηθηῦ 876 γσαρϑδίθα ᾿οῦδι ἴῃ ραϊηὐϊηρ ἃμα βου] ρύαγτα 

ἢ δἰπηοϑὺ θαυ βοιὴθ τηοηούοηυ, Ἃ«ΑἸποηρ ὕποβο ὕθγθθ ΒΟΘΠΟ5 ἔΥΌΤΩ 

16 ΒΙϑύοΥΥ οὗἨ Φοπδὰ ((α) “οπδὰ οαϑὺ οαὖ οὗ {Π6 ΒΡ; (6) ἀἰδρογρϑα ὈῪ 

ὑπ 568-Ἰηοηβύου ; (0) γοϑύϊηρ ἀηἀον ὑμ6 ρουγα), 1816] θούνγθθῃ ὕνο 

Ἰίοῃβ, Νοδῖι ἴῃ {16 αὐὶς, ὑπ6 ἔδοαϊηρ οὗ ὕπο τυυ]υϊύα 85 πα ὕμο ἰδίην 

οὗ ΙΔ ΖΆΥᾺΒ 8ΓΘ ῬΟΥΔΔΡ5 ὑπ τιοϑὺ ἔγθαυθηῦ 1 ΘΑΥῚΥ σου ΚΒ; δπα ποχὺ ὅο 

{1686 ὑπ6 ΕᾺ]1, ΜΙοβ6 5. βύγικῖηρ ὑπ σόοῖκ, ὑπ ὑμγθο ΟἸ] σοι ἴῃ {110 

ἔυγηδοσ, 90} ἴῃ [15 αἰδύγοβϑ, ὑπΠ6 βδουποο οὗ ΑὈγϑῆδτη, ὑπ 6 Δϑοθηβίοι 

οὐ Ε]1] 4}, ὑπ6 δἀοτγαύϊοι οὗ ὑΐθ Μαρί, ὑμ6 ταϊγδοὶθ οὗ απ, Τὺ 

15. ὙΘΥΥ͂ ΤΟΙΏΔΥΚΔΌΪ6 ὑμδῦ ΟὨΪΥ͂ ὁπ6 τοργθβθηζαύϊοῃ οὗ αν 15 τοΐονυσοα 

ὅο ὈΥ ὑπο ἰδύουϊδηβ οὗ οαν]ν ΟἸγιβύϊδῃ Αὐὐ 

ΤῊ ὑγεαϊμαθηῦ οὗἩ ὑπ656 βυ ]θοὺβ οὔθΓα [10.160 νανϊαύϊοη. «Φοηδὴ 18 

ΔΙΨΘΥΒ τοργοβοηὐθα πυᾶθ, δηα ὑΠ8 508: οηϑῦθι β6θ18 ὕο ἢᾶνθ Ὀδθῃὴ 

πιοα 6116 οα ὑπ6 ὑγρ6 οὗ ὑμαὺ Τοχῃᾶ ἰπ γϑργθβοηὐαύοηβ οὗ ἀπαγοιηθᾶβδ, 

Ῥλδη6], ἩΘΑΡΪΥ ΔΙ ψαγ5 πυᾶθ, βία ἀ5 ἴῃ ὑπ6 αὐὐιύπαθ οὗὨ ΡΓΆΥΘΥ δύνῃ 

ὕνο Ἰἰοηβ ρἰϑοθα ϑυιιμπιθύγ!ο8}}γ. ΤΔΖΑΥῸΒ 16. ΛΆΜΨΙ 116 ἃ ΤΩ ΠΏΙΗΊΥ, 

ΔΠα ἢ15 ὕοτη Ὁ ΘΟΙΙΠΙΟΙΪΥ͂ ἈΡΡΘδΓΒ {Π| 6 ἃ διη8}1 σῆδρβϑὶ, 1116 ὑπο Τιογὰ 

101 45 ἃ τοά ἴῃ βαπά, ΤῊΘ6 ΜαρΡῚ ὅτ ἀγθββθᾶ 1ὴ Ῥριβίδη (ῬΕΣΥρ ΙΔ) 

οοϑύσμηθ. ΤῊ ὑγθαϊιηθηῦ οὗ ὑπμ6 αοοα ΞΒορΠθγα ΟΥ̓ 5 ἃ ραγὑϊα] ΟΧοορ- 

1 Τ,158ἰ8 οἵ Θχδιηρῖοβ οὗὐἠ ἰπθ80 αἰ 
ἔογϑηὺ βα]θοὶθ 8.6 σίνθη ἰῇ Ὑαυοὰβ 
ὙΤΙΟΙΒ, [ΙΓ 15 βυβίοϊθηῦ ἕο σϑίδθσ. ἴο 
Οδηοη ΘΔ Ό108᾽ δυίϊο165. }7γ6800, δῃηᾶ 
Οἰά Τοϑιαγιοηὶ ἴῃ Ὁ. Ο. Α., δπὰ Μὲ 
ΤΥ 100 8 ΔΥΌ 1016 πὰ ἐπ 9 ΒΘη0 ψΟΥΪς ΟἹ 
ἴμο αἰἥογοηῦ Βα ]θοΒ, 8.666 4180 Ὁ. . 
Ἡοϊλδηβ, 7]}ι6 ΟἸγοἢ ἐπ ἰδ6 Οαΐα- 

σογαῦβ, Οοηΐ, ον, Οοὐ. 1866. 
ΗἩΟΥ͂ ρτοαὺ ψὰ8β 86 θη ΘΠ ΟΥ οὗὨ ἐῃ9 

Β)Θοὐβ ἰο Ὀθοοιηθ χϑᾶ ἰβ βῃθνῃ ΟΥ̓ 
{6 ΔΘ. ΠΥ οὗ Ϊ6 ἀθοουαίϊοβ οὗ ἔνο 
ΒΔΙΟΟΡΒΑΘΊ, Οη6 δ Βοσὴθ (Βοὐἐδ), 
χχὶν) δῃαὰ 86 οἴμοσ δ Αὐἱοβ (1,6 
ΒΙδηΐ, 1Χ.). 

3. 8360 Ρ. 343; Ὦ. 5. 
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(ἴοπμ ὕο ὑπθ βΘΠΘΓΆΙ πὶ ξουτηλγ. Τπ δαάϊῥίοη ο 86 οοπητηοποβῦ ὑγ06 

ἴπ ψΒΊΟΙ, ΗΘ Ὀθᾶγα {8:6 Ἰδηι ον Ἠΐ8 βῃου]άθυβ, ὑμ0 Κμορμογὰ ἴ8 

τοργοβθηὐθα ψῖὺ ὑῃ6 ΡΊΡΘ, πα ᾿θδηϊηρ οα Ηἱΐδβ βίαδδ δηὰ τ} ροαίβ᾽; 

ΠΑ ΟΠ 8 ΒΑΥΟΟΡὨδριΝ ΕΘ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴῃ ὑθγθο βαραγαΐθ ζουτηβῦ. [ὺ 15 

ποὺ αἰ Βηου]ῦ ἰο 566 ὑῃ6 5ρθοῖδὶ οοϊουσίηρ ΨἈΙΟΝ 15. ρίνθῃ ἴῃ Θδοῖ οαθ6 

ἴο ὑπ οοσθοι ὑπουρῃῦ. ΕἸΒο μοῦ ὑμοῦθ 5 110{160 οὔδηρθ; ἀπά 

ΒΏΨΟΙΘ ΜΏΟ ΘΧΘΙΊΪηΘ5 ὑῃ6 ψΟΥΚ οὗ Οδυγαοοὶ Ψ11 ἤοοὶ ὑμ6 ὑγαΐῃ οὗ 

ὑμ6 ψογὰβ τἰϑοὰ αὖ ὑῃ6 βϑοοπᾶ Οὐμη01] οὗ ΝΊοα, “ὑθ τιακίηρ οὗ 

“ΡΙούα 68 15 ποὺ {88 ᾿ἱπνθῃύοη οὗ αὐύϊδίβ θαὺ ὑμ6 δατηϊ ρα Ἰορ 15] αὐϊοῃ 

’8η4 ἰγδάϊθοη οὗἩ ὑμ6 Οδύμο]ο ΟἸ τοὶ 3, 

ΤΊ ΥἹΘῪ 88 1ὖ ψὰ8 τηδηὐδίηθα ὮὉΥ ὑπὸ αὐὐϊδίβ οὗ {Π6 ΟὙϑεὶς σμνῖε.- 
ἰΐω Αὐί 

ΟΒυγ ΟΝ γὰ8 ΠΘΟΟΒΒΔΥΙΪΥ ἔαϊα] ἰο Αὐὺ, ΤῊΘ σομηνθη  οηδ] 15πὶ οὗὨ ΘΟΔΥ]Υ γα θο ίο. 

ΜΟΥΪς ν85 ΠΟ ΤΊΟΥΘ ὕῃδη ἃ ἢγϑῦ βίθρ 1 ὑπ6 ποὺ ἴθ. ΟὈπνθη ϊοῃΔ] ἴϑιὴ 

ψγ8 5 ὕμ6 οοπαϊξοῃ οὗ ϑγταθο] θη, ὑπαῦ 15. οὗ [διὸ ΒΡ] οοὺ ἀββονύϊοῃ οὗ 

ὑπ6 Ββρί για] ργροβο οἵ Αὐὐὺν Βυῦ ψ ποη {μ6 οπά ψὰβ ραϊποά, {6 

ῬΥΟΝ Β10Π8) γοϑυγιοὐϊοη οὗ βι )]οοῦβ οθαβθα ἕο Ὧ8 ΠΘΟΟΒΒΟΥΥ. 

Ὗν8 δῖ ὑδυβ Ὀγουρηὺ ὑο {16 Βοοοπα οπδγδοίου ϑύϊο οὗ θαυ] ΟἾΓΙδ- 

ὑΐδη Αὐῦ: 10 ψγᾶ8 Βγγα 0.011 .. ΤΉΘΓΟ 15. )Ἴ0 ἀοαῦ βοιηθ δχαρρογαίϊου 1ῃ 

ὑπὸ ὑμθουυ,  Β]οἢ ἢὰβ ραϊηθα ὑπ βαρροτὺ οὗ 1)ο᾽ ΒοΒΒὶ, ὑμαῦ ΟἸιγβύϊδη 

αΥὐϊϑὺθ οῦΚοα ἀπά ογῦ ὑΠ|6 ἀἰϊγοούίίϊοῃ οἵἉ ὑπθο]ορίαμβ πὰ οη θοάϊοα ἀθῇ- ᾿ 

Ὠἱῦδ Βοῆθιηθβ οὗ ἀοούγμθ ἴῃ ὑῃ6 1 Ρ᾽οὔπτεθ. Βαὺ 1ὖ 15. πη ροββῖ} ]6. ἕο 

Βύυαγ {116 ογ616 οὗὨ βιθ]θοὺβ 'ῃ ὁοπποχῖοι τ] ἢ ΟΑΥΪΥ ΟΠ γι βύϊδπ Π ογαν- 

ὑὰ 6 δα ποὺ ἔδθοὶ ὑμαὺ ὑπ αγύϊδϑίᾳ οὐ θοαϊθα ὑπουρηύθ ῖολ ὑΠ6}} 

ΤΘΙΙΡΊΟΙΙΒ. ΒΘΥΥΙΟΘΒ. ὈΓΟυρηῦ Ὀοίοτα ὕμθῃμ. βοοπθα ἴῃ ὑπο ΟἹὰ Τοβίδ- 

τηθηὖ Βιδαονοα ζογίμ ὑγαύμ5 οὗ {πΠ6 αοβρεὶ ἀπά 1] δ γαύοα ὑπ6 το] ῦν 

οὗ ὑ}6 ὁῃ6 Ῥγροβο Ὁπαουγηρ 8]1} 116. ΒΥ τοροδύϊηρ ὑπο86 10 ψψὰ8 ποῦ 

αἰ ου]ὺ ἰο βυρροδὲ {π6 ὑπουρὶῦ οὗὨἨ ὑπ ΘοΥγοθροηάθηοο Ὀούνθθη αἰ ι- 

οὖ βίαρβϑβ ἴῃ ὑῃ6 ἔα] Π]τηθηὐ οὗὁ ὑπὸ αἰνὶπθ ΜΨ1]], οὗὨἨἁ {6 1Π16Ρ Ἰῃϑδηϊηρ 

οὗ οΥαΪ ΔΑ ϑνθηΐβ, οὗ ὑπ6 ΨΑΥ. ἴῃ ὙΙΟΒ ὑμίηρθ ἃγθ βοῦ "016 ΟΥΘΥ 

ἀραϊηδὺ δηούμον. ΤῊθ οὔουϊησ οὗ 15886 Ἰπάϊοαϊθα ἃ5. ταῦθ 885. {86 

ΘΑΡΙΥ ὈΘΙΙΘν  ὑπουρηῦ οου]ὰ μ6 βαΐθὶν ᾿ἱπαϊοαξαα, ἴῃ ἃ ἀϊγθοῦ ΓΕΡΥΘΒΘ- 

1 (ΟΡ Νογίμοοίθ δηα ΒΙΌΜΏΙΟΥ͂, 8 Οὐ ζωγράφων ἐφεύρετις ἡ τῶν εἰκόνων 
Ἷ, Ρ.. 24. Βοίίατ!, ᾿χχυῇἝ[δ[., Ιχχχ., ποίησις ἀλλὰ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας 
χΟΥΪ,., οἰἶδί,, ον., οχἹἱ., οχνὶ., οχυἹ.,), ἔγκριτος θεσμοθεσία καὶ παράδοσις. ΟΟΠΟ. 
ΟΧΙΣ., ΟΧΙΥ., οἷγ., ΟἸΧΧΙΪ., ΟἸΧΧΙΧ, ΝΙο, τ. «46, νἱ, (Οομ6}}, γἱ, τοϑ5. δ, 

2 Βοἰῥατί, οἸΧ 1, Ο(οἰοί.) 
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ἰδίϊοι, οὗ ὑπ Ἰωογα᾽ 5 Ῥαββίοῃ Ὑμ6 ἀρ] νθγαμοθ οὗ ΝΟΔᾺ ἔγοιῃ δῃα ὉΥ 

ὕπ0 σίου ψὰ8 δὴ Θ]οαπθηῦ ΒΥ700] οὗ βαϊναύϊοη ἴῃ ὑμρ Ομυσοὶ 

Βγουρἢ ψαῦον." ΤῸ ἔουν Υἴνϑυβ οὗ Ῥαγδά 156 βαρροϑύθα ὑπουρ]ύϑ οὗ 

[86 βύγρδτϊηβ οὗ ργδοθ ἤονίηρ ἰο ὑμοὸ ΟἸυχοι ὑπγουρὰ ὑπο αοΒρο] δπὰ 

ὑπ6 (ὑοϑρθῖ8. Τῆι6 ἀοπιϑϑέϊο ζϑαϑῦ, δηα {16 ἔθϑαϊηρ οὗ {π6 τωι] 65 

ΟΔ]]16α ἀρ τϑοο]]θούίοηβ οὗ {6 ρῥγουϊβίοι 10 ὑπ Τωογὰ δὰ τηδάθ δῃὰ 

5011 σού! 165 ὅο τηᾶῖκθ ἔου ὑπ τηδύθυιαὶ δηαὰ βρι σα] βυδύθηδποθ οὗ 

Αὔονθ 811} {μ6 ἕβδυω:"ἹἝηὸαν ἤρατο οὗ ὑπὸ ἀοοά Θμορμονὰ 

υγουρμῦ ὑορούμον ὑπ ᾿ππΔΟΘΥΥ οὗἩἨ ὕπ6 ΟἹ] Τοβίαμηθηῦ δα {110 ΘΧΡΘΙ- 

Ἠ]5 Ῥθορίϑ. 

Θη00 οὗ ἀΔ1]}γ 11ἴ6, μα 1ῃ ΒΟΙΠΘ ἀθργοθ ῬΟΙΠΔΡΒ. ΒΥ Π100116 ζῸΓΏ8. οὗ 

διηοΙθηῦ αγῦ , Τὴ οὁη6 βΒυ ή]οοῦ δὖὺ Ἰθαϑῦ ὑπ6 ᾿πηδρι παύου οὗὨ {116 ο]α 

γγΟΥ]Ἱὰ γα Δ] οσϑα 105 ζ]} τἱριῦ, ΤῊ τηγῦδ οὗ ΟΡ] θὰ5 θχργθββθα 

ψγ Ὁ}. [γ-Τοδομὶηρ ραῦμοβ ὑπο ἔαϊθ οὗὁἨ τηδπ ἴῃ ἃ γχοβίογθα οὐάου οὗ 

ογοδύϊοι ; δῃᾷ ὑπ ΟὨγἸβύδη αὐυϊϑὺ ρ]Δα]Υ δοοορύθα ὑπ ρἱούυγοα ρᾶγ8}}]6 

οὗ ψ 1 οἢ. ἢ15. ἔαλ0}} ρανθ ὑΠ|6 τηϑδῃίηρ, 

ΤῊΘ Β.1:- ΤῊ τϑϑ]γ οὗἨὨ ὑ}15 ΒΥ ΌΟ]16 τπηθϑηϊηρ' 15 Ρ]Δοοθα ὈσΘγοπα 81] α868- 
"ο δια οὗ 
ΠΡΊΌΓΟΘΗ 
τοοοραϊδοᾶ 
ἰὴ {116 
ΨΌΓΚΒ, 

ὑϊοη ὈΥ ὑμ6 αἰγθοῦ ὑθδυϊπηοην οὗ ὑπ6 τηοπυπηθιὺβ ὑϊιθιηβοϊνοθ. [ἢ 

ΒΟΥΟΓᾺΙ οαθ65 δὺ Ῥούο, “86 ΙθλάοΡ οὗ 86 Νον [5780], 15 τϑργθβθηῦθα 

ὙΠΟ ὑΠ6 ἤρσαγο οὗ Νίοβοβ βύυ  Κηρ ὑΠ6 γοοὶς. Νοῦ ΟὨΪΥ 15 ὕπ6 ἤραγα οὗ 

Μοβθβ ΘΟμΠΠΟΙΙΪΥ͂ σἼνοι, 1π ὑπ Θομνθηὐοηδ] ὑγρο οὗ δὲ Ῥοίοσ, υαὺ ἐπθ 

ἸΔθιθποαύϊοη 18 οομηρ!ούοα ὈΥ ὑπ δαἀαϊύϊοι οὗ ὑπο ἤδη “Ῥοίον 

Τὰ οΟὗΠΟΡ ΟΧΘΙΏΡ]65 ΟἸγῖϑὺ Ἡ τη501 5 ΔΡΡΟΔΥΒ ἃ5 Μοβθβ" δῃὰ ἃραΐῃ 88 

ΑΡΥΔΠ δηλ", 

δἰυπ 6 οὗὨ ὈΥΔΥ͂ΘΥ ΟΟΟΌΡΙ65 {6 0180 οὗ Νοδῇ ἴῃ ὑμ6 δεῖς, 08:6 ἸΘΒΒ0Π5 

ἘΠΒΟΜ ΙΟΥΘ, 88 ΨΏΘη ἃ γουπηρ ΟΠ ΥΙβυϊδη τηϑ ἴῃ {6 

ἰαυρῦ ΟΥ̓ ὑπ6 Θχροῦίθμοθ οὗ {πῸ6 οἱά βαϊηὐβ ἃγσο Ὀγουρῦ ἀονῃ ἰπΐο 

δούυδὶ 1186, 

1 Οἱ {π᾿ γοϊαὐϊοη οὗ [η6 αοοᾶ Ξ16}- 
Ὠοχγὰ ἴο {80 Ἠδεθ5 ΕΚΥΪΟΡΠΟΥΟΒ 8566 
Νονίποοία δῃᾷ ΒΥ Η]ΟΥ,, ἰϊ. ΡΡ. 26 

2 (οιρδῦο Νογίμοοίθ Δη ΒΥΟΜΏΙΟΥ, 
1. ἐγοη βρίθοθ, δηὰ Ρ. 18ο : [1,6 ΒΙΔηΐ, 
ϑαγο. ΟἸινέϊ, Ὁ. ΧΧΙΪ.; ῬΡ. 36 ἴ. 

8. Θδεγαοοὶ, Ἰν. 2 ; ΧΙ]. 1. 
4 Θδιτυοοὶ, Τ', ΧΙ. τ. 
δ ΤΊ 18 ΘῃΟΌ ἢ ΒΙΤΏΡΙΥ ἰο τοῖον ἰο ὑῃ6 

Οομηρατα Ὁ. Ο, Α.8.υ. ΤῺ χῃηοϑὲ 1θ- 
ΤῊΔΓΚΑΌΪΘ ἀ8ὸ οὗ “ὑμο ΕἼΒ ̓  ΜΒΙΟΔ 1 
ὮδΥθ Β06} 18 1 ἃ Ῥἱοίαγο ἔσομι ΟΥΤΘἢ- 
δἰοῶ ὙΏΘΙΘ ΒΟΥΘΙᾺ] αἰβίποὺ Κιηὰβ οὗ 
ἤΒ8ὴ τ σου ἱηθαὰ ψ] ἢ ἃ ἤραχθ οὗ {Π0 
αοοῦ ϑ5Πορῃογα ((ἀΑΥΤΌΘΟΙ ἰδγ. 105 6). 
ΕἸΒΗϊηρ δηὰ Βαρύϊβμιμι. 816 οΟΙΏ Ὀ]η6α : 
Οδυσγιοοὶ, γ}. 2. ΕἸΘΌΣΘΒ ΟὗὨ ΒΟΙ6 ΝΟΥ͂ 
ΟΌΥΙΟῸΒ ΘΒ ὙΠῸ ὑμ6 “ ΕΒ ᾿ 810 

ἀπααοβίϊομθα βυ 0] 18τ οὗ ὁ .ῃ6 ΕἾΒ}.᾽ 
(ΙΧΘΥΟλ. Εἰ χοθρύ 1 Β06η68 οὗ " ἤ8}}- 

ἱπρ᾽ 118 ἄρυγο ΒΑΥΑΙΥ ΘΟΥ65. ὙΠ] η 
1.6 ῬΓΟΡΟΣ ΒοΟρα οὗ Ασύ, ὑμουρῇ ἰὑ 1]- 
ἰαβύγαίθβ [6 δἰ αὰθ οὗ (10 δὐὐϊβί, 

αἷνοα ἴῃ Ὁ. 6. Α. 1. Ρ. 713. [6 ΒΙαηΐ 
(ϑαγο. Ομ γέϊ. Γι}. 8 5) Ἀ88 Ῥοϊηἰδα οαὐ 
{Πῃ0 ΓΤΟΙΠΔΥΚΑΌΪΘ ΘΟΣΓΘΒΡΟΠΘη66 ὈὉ6- 
ὕσθοῃ ἰῃθ βαδήθοίβΒ ΟἹ βδυοορῃδρὶ 
δηὰ (86 ἰβίοσίοδὶ σϑίθσθμοθβ ἴῃ [86 
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ΑἹ ΕΠυδύγα ίοη οὗ ἃ αἰ ογθηῦ Ἰκ μα ἴβ ἔα γηἸβμ θα ΟΥ̓ [Π6 βαγοορῃαραθ - 

οὗ Βαββυβ. Οη {Π]15, ἴῃ {Π|6 5118}] γυβ] ϑῖβ ψβῖοἢ 811 ὑπ6 Βραπαγ}}5. οὗ 

{16 δγοδᾶβ, ἃ βέθθρ ὁοουρ 65 ὑμ6 ρἷδοθ οὗ {10 ἀϊνὶπο τοργοβοηξαύίοη ἴῃ 

ὑῃ ἔδυ αν ογο]θ οὗἨ βυ]θοῖβι Ἂ βῇθθρ στόοοῦνοϑ ὑη6 Τῶν, ΒΡ ΚΘΒ 

{8:6 ΤΌΟΘΚ, δάταϊηϑύοϑ Βαρύϊβπι, τη} 1 0]16 5. ὑμ6 Ἰοῦνθϑ, Γαΐβοθ Πα ΖΑΓᾺΒ, 

δο ὑπ6 ἁῃ οὗ ὑπ ψογκίηρ οὗ αοα ἐπγουσμουῦ ὑμ6 ΟἹ διὰ Νὸν 

Τοβίδυχθηὺβ 15 νυ αν Ὀγουρσῦ οαὐ', 

Ὑμθα ὑπ ΚΘΉΘΥΑΙ ῬΥΙΠΟΙΡ]Θ 15. ΟΠ06 χοσορηθοα ἰὺ 18. ΒΟΔΙΌΘΙΥ βγιθο- 
᾿ῖμηη οἵ 

ῬΟΒΒΙΌΪΘ ὑο ὀνϑυῆοοὶς ὑπ Θοιμ ἱπδύϊοη, οὗἨ ὑΠοαρ)νῦβ Β1ο]Ν 18. Ἰπα]οα θα μγοιμ». 

ὈΥ ἀοβηϊῦθ σγουρΙηρ5 οὗ ὕΥΡ68, Β0}}. ἃ5 Μίοβθβ βυυκΚίηρ ὑΠ|6 τοοὶς απ 

[06 ταϊβίηρ οὗ μαζατυβῦ; ΜίοΒ65 βύυικίηρ {116 τοοὶς δηα θαρύίδιι ὅ; ΟΠ γιδὺ 

ὑθϑοβῖηρ πὰ 0 οΘηγο, δηα στοιροά γτουηα ὑπο βδουῆοθ οὗ ΑΙ γάθαπι, 

ὑπὸ Τοοαϊηρ οὗ ὕπ6 τυ! υϊύπαθθ, Μίοβοϑ βύγικίης ὕΠ6 ΒΟ, Νόοαλι, {116 

ὑῆγθο Ομ] ἀνοη ὁ; δηα ἀραῖη, ΟΥΡΘὰ5 1. [Π6 οοηΐχο, πα ἀγουμᾷ Πδνιὰ 

αἱὉ] {π0 51 ησ ἢ, Μόοβοβ βύυικιηρ ὑῃ6 ΒοοϊκΙ Τραμΐο], {π6 τα] δηρ οὗ 

ΤιΑΖΆγι8, βαραγαΐίθα ΟΥ̓ ἔΟῸΣ Ρδβύογαὶ βοθιοβϑῦ; γϑὺ ἃρϑίῃ, ὑπὸ αοοά 

᾿ΒΠΟΡμΘΡα ἴῃ ὕμ6 οοπῦγο, δηα ἀνουμα {}|6 ταϊδίηρ οὗ 1 ιΖαγα5, ΜΙΌΒΟ5 

βυγκῖηρ {6 τοοῖς, ὑλ6 πο] ηρ οὗ ὑπ6 Β)1πὰ, Φορθῦ, π᾿ οπὸ ΟΧΔΙΙΡ]6 

1)4}16], ὑπ αοοὐ Πορμθγὰ, δα «οπηᾶ}ι οαϑὺ ὕο 16 ψψἢδ]6 ΟΟΟῸ 1ῃ ἃ 

οομθιπαοαϑ ρἰσύαγο", 

ΤΊιΘ βγιμθο δια. οὗ ΟΠ γϊδδη Αὐῦ 15 ὁη6 Οχριοβδίοι οὐ δοῦπον ΤΉ τὸ- 

1ηδ}ῖς ὈΥ ΒΊΟΝ 1ὖ 15 Αἰθυϊρ  81104, 1ὑ5 τόβοῦνθ, ΤῊ15 ΟΠαΥδοοΥ ἸΒ610 15 ἘΠν Α 

ΒΡΟΟΙΆΠΥ Π]υβύγαύοα Ὦγ {16 ὑτοαϊπηθηῦ οὗ βυ]ηθοῦβ ἔγοτη ὑπὸ (ο5Ρ615, 

δ) ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ οὗ {Π6 Ῥούβοῃ οὗ ὑπὸ Τωογὰ. .ΔΑ5. ΘΑΥ]Ὺ 85. 16 βϑοοηᾷ 

σΘμὔ ΤΥ Οπορύϊο βθοίβ πδὰ Ὡ]οσθά ρογίγαϊ 5 οἵ ὑπὸ Τογα ἢ, ὅποὶι 

ΟΙΘοΒ ἴον ὑμῸ ἀδδᾷ, Ϊ8 Ἰαβὺ ψοσάη 3 Τὰ ΒΙδηΐ, χυ. 

816 Μ0611 του αὐούϊηρ : Μαΐβ, 16 16 4 Ἰούίατ!, Τ', χ.; ΔΎ. ΧΧΙν, 
τύρδ[ἧθ, 60 41 τγ6 Β6ῃ10]0 ἀοΙ ΠΟΥ 85 δ Βοία.] Βα 5 [Παὺ {}18 18 {Π6 Β' Ὡρ]Ὸ 
16 Ογ616 ἀ68 τοργβϑηΐαϊϊοηβ Πσαγύθβ ΒΒ ταργοβοηναϊίου οὗ Πλνιἃ ΜῈ ]}16}1 ὨΘ 
1605 ὑοπι 68, ο᾽οδύ 11Δόθ τχδιηθ ἀοηΐ 5η- [5 δοαπδιηΐοά 1ῃ ΘΑΥΙΥ ατύ (Ρ. 32). ΜαΥ 
ΒΡΙγθηῦ 105 Πἰ αγρ 88. ἔπηόγαϊγθθ οὐ 41 ποῦ 10 ἤρίγθ ΤΘΔΠΥ̓ θὲ {μὲ οὗἁ [πὸ 

Δύ τιοὐίτθ δὺχ ἰόνσθϑ ἀὰ ργθὰχ ᾿λοϊδη δ ϑοΟΣ ἢ 
660 οχἱ Βαρχόμαθ: Ὁ ποίχο νγαὶ Ῥὸσο, ἰοὶ 6. Βοίίατὶ, Χ}1].; ΟΔΥΤ. ΧΧΥ. 
ααἱ γοβϑαβοι 85 βαϊηὐ ΠᾶΖαγο α᾽ ΘΗὐγ6 168 7 Ἰβοὐίατὶ, χοῖ.; ἀδγν. χὶ. Οἰδοτ 6ὁχ- 
τηοχίβ οὐ αυἱ ἀδίοπαϊβ Ὁϑη161 ΘΟ 0 Β:ΏΡ]68 816 ρίνθηῃ (ἀδυσποοὶ χ]Π}1.; ΧΙΥΤΙ,; 

168. 1] 0η8, ΒΘ ΌΥΘ ΤῸ) ἅπηθ οὐ ῥχοίόέβθο-Ἕὀ 11. (Βοίίατγὶ, οχυἹ]]), 
]ὰ οοῃίτα ὑουβ 6118 (Ρ. ΧΧΧΙΧ). 8 Βοίίατϊ, Τ', ΟΙΧΧ, 

1 Οοχάραζο Νοσίμοοίθ δηὰ ΒΥΟΜΏΪΟΥ, 9 Τγρῃ. ἷ. 24. 25. ΟὈΙΏΡΑΙΟ Ὁ. Ὁ, Δ, 
11, Ῥ. 26ο. Οοπιβ, ἱ. Ὁ. 721. 

2 Βοίύασι, Τὶ, ΟΧΧΙΧ. 
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τοργοϑθηΐα οι ὙΟΙΘ ἔογοῖρη ὑὸ {π6 τιϊμα οὗὨ ὑμ0 Ομυγοῃ. ΤΟΥ ἀο 

ποὺ ΟΟΟῸΡ ἴῃ ὙΟΣΚΒ οοπποοίοα τὶύῃ ὑμ6 Οδύμο]ο Οὐτωσηαηΐοῃ {111 {ῃ 6 

ἔουγί οοὐὐ 

[6 βθῖὴθ ὕϊτηθ ὅπ ἤρυγοβ οὗ ὕπο Τιοσὰ ψ ΟἿ ΔΡΡΘΑΙ ΘΟΙΩΙΩΟΏΪΥ οὁἢ 

ΒΔΙΟΟΡΠΔΡῚ βιον Ἡη 88 8 γουνῃ} ἤραγθ οὗ ἃ Ῥυγ6 ο]δββῖ081 ἔου 

Τὸ ἴα πὸ ἀουδῦ ἀὰθ ἕο ὑῃ6 

Τουθυθηῦ βῃτηΚηρ ἔγοιη 811} σοργθϑθηὐαϊϊοηβ οὗ ἐμ Γογὰ ἴῃ Ηἰβ8 

ἢ ῬΥΘΒΘΏΘΘ ὑμδὺ ΒΟΘΠΘΒ ἴγοτῃ ὅπ 0 (ΟΒρ6] ΠΙΒύΟΥΥ 6 ΓΘ ]ἢ ὙΘΥῪ 

ἔθν δχοθρύϊοηβ οαγοξα ]ν ἀνοϊάθα, 

δῦ ὑπ᾽ ραν] οϑῦ, πα ὑῃθη ἴῃ οοηνθηύίομδὶ ὑγροβ᾽, Αὐ 

ψΊὺ πὸ αὐῤοιαρὺ αὖ γ68] 1516 ρογύγαϊξαγο, 

Α συᾶάθ βκοίοῃ οὗ ὑμ6 Ναυη 158 ἤουπᾶ ὍΡΟΙ ἃ ἔγαρταθηῦ οὗ ἃ 

ΒΔΤΟΟΡΠΔΡῚΒ ἀδύοα Α.}. 3425, ΤΉΘΓΘ ΔΓΘ ΤΟρΡΓοϑθηἑαύϊοηϑ οὗἨ ὑῃ6 νἱδὶὐ 

οὗ ὑμ6 Μαρὶ οὗ ἃ5 θαυ] ἃ ἀαύθ', ΟΥΠΘΥ βοθῃθβ, ϑχοορὺ ὑμο Βδιβίηρ οὗ 

ΤΔΖΑΥΌΒ, ΔΓ ὙΘΓῪ τατο δηα οὗ 150] θα ΟΟΟΌΓΤΘΠΟΘ, 

ΤῊ ἐτοαΐ- ἴὰ 819. οοπηθχίοη ὑπ ΘΑΥΪΥ ὑγοαϊμηθηῦ οὗ π6 Ῥδβϑίοῃ 5. οἵ {π6 

ΡΕΓ ΟΣ ἀθορεβῦ ᾿πὐοχοϑῦ, Οπο οὗ 6 Θαυ]οϑῦ σοργοβοηὐαύϊοηβ οὐ ὑπὸ βυθ]θοῦ 

βίοι. 15. οὗ βίπραϊαν Ὀοααὺν δηα Ἰπηρυοδβίνομθθθ, [Τὐ 15 Του μα ΟἿ ἃ ΒΆΤΟΟ- 

Ῥδᾶρυβ ργθβουνοα τη ὑπε Γιαΐογδη δπα τοίογγθα ὕο ὑπ6 ἔουσῦῃ οοηθυγν ". 

ΤῊΘ ἔδϑοθ οὗἨἉ {Π|6 Βδγ ΟΡ ΠΒΔΡῸΒ 15 αἰνϊ θα ὈΥ ΘΟ] υτηὴ5 ἱπῦο ἔνα οοτηραγῦ- 

τηθηΐβ, ΤῈ6 ὕνο δπῃα, σοιηραγπηοηΐα 5.6 Οἡ Οη6 8146 ΟἸγδύ, ἃ 

γουμα} ἔρυτο, 164 ὈΥ ἃ 50] ά1ον, δηαὰ ῬΙ]αῦο γαῖ ρ ἢ15 πη 45 ; Οἡ 

1 Οοτηρδῖο Νουίμοοίβ δᾶ ΒΥΟΝΏΪΟΥ͂, 
Ἰὶ, δἱό ἢ; Ῥϑδύβοι Οπ ἐν ΟὙδοα, Ὁ. 88 
ποίθ ; δηα [86 δὐίλοϊοα Ὁγ Μὺ Τυνλυ 
84 Αγοηα, ΟΠοοίπαμα ἴῃ ἢ), Ο. Α. 1. 

ΡΡ. 874 1, 
ΤῊ ἰϑηγοὰ8 βίαύιθ αὖ Ομ βαγθα (Επι- 

ΒΘὉ. Υἱὶ. 18) οαμηοῦ ἴθ ΔΗΥ Ο8Ὲ6 Ὀ8 
τοραγαάθα 858 οοηὐχδυθηϊηρ 6 ζΟΠΘΓᾺ] 
βία οηλθηΐ. 

Ιἀο ποὺ οδηΐον οἡ [86 ατιοβιΐοη οὗ {6 
ἄἀδίθ οὗ {Π6 Ἰομθ Δ ΥῪ Ῥοσχίσαϊ!β οὗ 68 
Ιογτὰ. Τὴ6 ὕνο Βρθοϊζαθῃβ ΟἹ "ΟἸο ἢ 
τορσοάποραὰ ὈῚ ΜῪ ἩδδρὮν 15) Ηἷβ ψΟΙΚ 
οὨ ΤῊ 1 ἴποηπό88 οὗ ΟἸι γί (οαϊοα Ὀγ ὟΥ. 
ΒΑ. 158, Ποπάοῃ, 1880), ἔγουῃ ὑπ οτἹρὶ- 
ὯΔΙΒ5 οὖ δ. Ῥοίοσ᾽ Β αὖ Βοϊηο, δῃὰ 30 
Βαγίοϊοχλ ον Β αὖ ἀθμοδ, δγ6 τοδί χϑ- 

ΤΩΆΥΚΑΌΪ6 ΜΟΥΚΒ. 1 ΚΩΟῪ ποίησ ἴῃ 
ΘΑΓΙΥ ΟἸγἰβίΐδη Αὐῦ αὖ 811 σϑβθι Ὁ] ]Ὡρ 
ὑῃ9 ΖΟΙΙΊΘΓ ἴῃ βέ}]6. ΤΏΟΒΘ ὕὴ0 ἢδνθ 
βθοῦὶ “6 Ηοὶν Εδοθ᾽ δ Γιὕσοα ΒρθακΚ 
οὗ 1 88 Ὀδΐῃρ ὯΟ 1688 ΣΠΡΥΘΒΒΙΥΘ, 

Ὁ ΑὙΘΙῪ Β)6 ΘΧΘΙΏΡΙ6 18 οὐ πα οἢ [16 

ΒΆΤΟΟΡΠΒρΡΒ οὗ δ 108 ΒαΒββα8. ΑΡΡ6]], 
Ῥ. 9; Βοιίατί, χγ. ; ῬΑΥ ΚΟΥ, ΧΥ, 853,66 
8180 Βούζαγϊ, Χχχὶ, ᾿ΑΠΟΌΠΟΣ ΤΟΠΛΑΤΚ- 

ΔΌΙΟ ΘΧΘΏΔΡ]6 18 ρσίνϑῃ ἴῃ Βοὐ αν! [ἰν, 
ὙΠ {Π|6856 πδΔῪ ὈῸ οοτηραγθι ὑ89 60 Υ- 
γοβροηάίϊηρ Ηἤριτθθ οὗὐ 6 ὑοαχαθά 
ΟἸτίϑ . 16 ΒΙδηΐ, Ρ]. ἱν.; Βοίῥατγὶ Χχὶ., 
ΧΧΊ],, ΧΧῊ,, ΧΧΥ., ΧΧΥΠΙ. ΤῺ αἰδύ1η6- 
010. ΜΘ. 88 θθθῃ ἀτάσῃ θούνοθη [6 
ὈΡΑΡΑΪ]6Β5. δηα Ὀθαγαρα ἢρυγοθ 88 οχ- 
ῬΓΘΒΒίης ὑΠ6 Παπηδη 8ηα αἰν]η6 Δβρϑοίβ 
οὗ ΟὨγ δῦ Β ῬΟΥΒΟΙ (866 [6 ΒΙΔηΐ, Ρ. 28) 
068 ποΐ 8661} ἰο Πο]α ροοᾶ. 

ὃ Νογίπμοοίθ δηα ΒΥΟΜΠΙΟΥ͂, 11, 235. 
4 ΠῊ 6 ΟΟΟΟΣΙΌΠΟΘ ΟὗὨ {Π6 αν ἴῃ ὑμ6 

σ͵ΟῸΡ πούϊοοα ΒΌΟΥΘ, Ὀ. 320, ἢ". 2) ΒΘΘΙΊΗ͂ 
ἴο Β56Ν ὑμαὺ ὑμδὲ σϑϑ]] σοργοβοιῦβ ἐμ 6 
Υἱδὶῦ οὗ [Π6 Μαρὶ. 

δ ΑΡΡ6]], Ῥ. 21; ῬΆΣΚΟΥ, χυ.; ΝΟΥ ἢ- 
οοἱθ δηᾷ ΒΥΙΟΝΏΙΟΥΝ, ἰϊ. 253. ΟὈΠΊΡΑΓΙΘ 
ῬΑΌ 8 δρ. χχχὶ]. 17, ααοὐθα ΔΌΟΥΘ, 
Ῥ. 332 Ὦ. 
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ἐπ οὐμον ΟἸσὶδῦ ογονηθα ὈΥ ἃ Βο] α1ον τὺ ἃ. οσόνη ποὺ οὗὨ ὑμόσὴϑ Ὀυῦ 

ΙΪη {ἐπ6 

ΘΘη ΥΘ 15 ὑ86 Οτοβα ὑθυτηϊπαίθα ὈΥ ὑμ6 βδογθα τποπορῦδηα ὁποϊγο]οα ὈΥ͂ 

οὗ ἤονουβ, δπαὰ μοι ὑμ6 Ογγθπίδη Ὀθαυίηρ Ηΐβ Οτοββ', 

ἃ ψτθαὺμ. ΟἿ ὑδπ6 ΔΥπῚΒ οὗ ὑπ ΟΥ̓ΟΒΒ ὕνψο ἄονθϑθ ἃτῸ σϑβϑύϊην, διὰ 

Ῥοπθαίῃ ἃ1Ὸ ὕνο ἥρυτοβ οὗ ὑμ6 Βοιηδῃ ρυᾶγάβ, ὁη6 ψγδίοῃϊηρ δηά ὁπ 

Βθθρίηρ. ὅ8ο ὑμὸ ψ010 βύουυ οὗἨ βδάμποβϑ δηᾷ ΟΥ, οὗ βυβοσγιην δηά 

δἴονυ, οὗ ἀθαύ ἃπὰ ὑγὶυταρ, 18 Θ]οα ΘΟ ΪΎ ἰο]ά, 

ΤΙ|18. γοργοϑοηίδύζοη οὗ ἰῃ6 Ῥαββίοῃ ὰ5 ψΊΔΟΙΥ βργοδα, ὑμβουρ]ὶ 

ψιὺπουῦ {Π| ΘοσοΙρδηγηρ' βοθηθδὅ, 

Τὴ ὁῃ6 ΘΧΘΙΏΡ]Θ Ὀϑίον ὑΠ8 ΟΥΟΒ8, ἴῃ ὑΠ6 Η]αοθ ΘΟΠΙΠΊΟΗΪΥ οοουρίοα 

ὉΥ ὑπθ ὕνψο συαγάϑ, ὑμ6 Τιογὰ 15 χϑργοβοηὐθα Δρρθϑαυίηρ ἴο ὕνγο ψοιηοῃ 

Τῃ δηούμον ὑπὸ ογον πηθα ΟΥΟΒ5 18 ὑμ6 οὐ͵οοῦ οὗ ἀθνουῦ οοποιηρ]αίϊοι 

ἴο ὑδ6 δροβίϊοβϑ, ν}ὸ βύδπα 51 Χ οἡ θϑοῇ β᾽4ο αι ὑΠοὶν σὶρῦ μαπάβ 

ὈΡΥΔΙΒΘα, 116 ἔγοιη ρον οαὐ οὗ {6 ΒύΔΥΤΥ Πθᾶγθῃ ἃ μαπα Ρ]8ΟΟΒ 8 

οσόνψῃ ὍΡΟη ἐπ6 μοαά οὗ θα ἢ", 

Απούμον ὑγθαύιηθηῦ οὗ ὑπ6 1468 οὗ ὑμ6 Ῥαββίοῃ, ψ 10]. ΟΟΟΌΤΒ ΟἹ. 

ὑ80 ΒαΡΟΟΡ Παρὰ οὗ Απίοιαβ Ῥγόρυθ, Πὸ ἀϊδᾷ ἴῃ 395, 18. ΒΟΔΥΟΘΙΥ 1688 

Ὀοφυῦα], 

ἰηΐο ἔνο οοιηραγηθηΐβ. 

Πὶ {{15 οα56 4180 ὑπθ ἕδοθ οὗἨ ὑ}1ὸ βἈυοορπαᾶρια 15 αἰνιἀρά 

ΤῊ6 ὕνο οὐ οἰὐποὺ 5146 ἃγῸ οσοιρίοα οδοὴ 

Ὀγ ὕνο ἀἰβοῖρ]οα, [π {πΠ6 σοηΐγθ οηθ, ΨΉΏ]ΟΪι 15 ψΊ ον, ὑΠ0 ΤΟΥ ΔΡΡΟΔΥΒ 

Ὀρύνψθοη δὺ Ῥϑίθσ ἃῃὰ δὺ Ῥαδμ!]. 

ἔρσυγο, ΡΟη ἃ τποὰυπα ἔγοτη 10} ἤονγ ὑπὸ ΤΟῸΥ βύγοαιθ οὗ ὑΠ6 πον 

Ῥαγδαΐβθ : ἴῃ ΗΝ Ἰοΐῦ βαπὰ Ἠθ Βο]α 8 {16 τῸ}} οὗ ὑπὸ αοϑροὶ, δηὰ ἴῃ 

{16 τισηῦ ἃ ον  ]]6α ογοββ΄, 

ἯΘ 5ἰϑδῃάβ, ἃ σγδοοῖα] γου πῆμ] 

ΤῊ Ὁ]] τηθαμίηρ οὗἨ {15 τοργοβοηξαθίοῃ 5 ὑσουσηῦ οὐ ΤΠΟΥΘ 

ΟἸΘΑΥΥ ἴῃ Οὔμπον ὌχϑΏρ 68, ΠΘγῸ ὑπο Τογὰ βύδπαβ οἢ ὑπο τηουπμά, ἀπ 

Ὀγ Πΐη ἃ [δι Ὀοαγῖπρσ {Π6 ΟΥΟΒ5. ὍΡΟΙ 105 ποδα “, ΤῊῺΘ βαιηο ὑπουρῦ 

1 ΠῊ18 15. ΜῸ1 ροϊηΐοα οαὐὺ ὈΥ [26 
ΒΙδηύ, ϑαγὸ. ΟΠ γδί. Ὁ. ι8. ΗΪΒ 6ῃ- 
ταν ηᾷ Ρ. ΧΧΧΙΙ], 32 18. ΔΙΏΣΥΔΌΙΟ, ΤῈ6 
ΒΙΏΔΙ]ΟΥΙ 51Ζ6 ἃπα αΥθθ8 οὗ (86 ἢρατγα 
Ῥϑασῖπρ ἐμ ὕσοβα ἰδᾶνθ 0 ἀουδύ 88 ἴο 
[86 αὐὸϊδὺ᾽Β Ταϑδηϊηρ. 

1.0 ΒΙαηΐ ΟὈΒΟΥΥΟΙ ἐΠδὺ {18 16. [Π6 
ΒΙηρ]9 ΘΧΔΙΡ]Θ ἴῃ ΜΘ. ΔῺΥ ἱποϊάθηΐ 
οὗ ἔμο Ῥαββίοῃ βυρβοχυθηὺ ἰο ἐῃ 6 δρ- 
ὈΘΆΣΔΠΟΘ ὈΘοίοτο Ρι]αίθ 15 σρσοβοηϊρα 
10 ΘΑΙΙ͂Υ τύ (ἰ. 6.). ' 

2 ἘΣΧΔΙΏΡΙΘΒ 810 αἰύθα Ὁ. Οδτγυοοὶ, 

ΤΑΥΥ͂, 340---353} 402. 
3 Βοίίατ!, Τ' χχχ.; Οαγγποοὶ, Τ', 660]. 
4 1.6. ΒΙαηΐ, ρΡ]. χὶν. Α Β81}8}} 6ῃ- 

στανὶπρ οὗὨἨ {18 ΜΟΥ 18. ρίνοιῃ ἴα 1), Ο. 

Α. 1. Ὁ. 1ο8. 
ὅ Βοίίαγ!, Τ. χνὶ. Α βΙγ]α ζΤΟῸΡ 

αἰ [Π6 Δααὶοη οὗ ὕνο Ῥϑ]τῺ ὑγθθ8 18 
ζουμᾶ ἰῃ δηοίμοῦ Βδσοορμαραθ: Βού- 
ἰδυὶ, Τ, ΧΧΧΥ. 

6 Βοίίατί, Τανν. χχί., χχὶΐ., 1, ὙΠ 
(8158 τι  Ὀ6 σοτηραγοὰ {88 χα άθ, δἰπηοβὺ 
βίδυ ηρ, ἤρατο οὐ ΟὨτὶδὺ ἑῃτοποᾷ ΜΠ ἢ 
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15 ἱηἀοαύοα ὈΥ 8 Τιδυὴῦ εἰαηαίηρ ἴῃ ἔγοηῦ οὗ ὑμ6 ΟΥ̓ΟΒΒ ; ΟΥ ὉΥ 8 ᾿ωϑχ᾽ 

ΨΊ ἃ ΟΡΌΟΙ ΟΣ Ὠἰηθυ5 ὙΠ1ΟΙ. βία β Ὅροπ ἃ τηουμα ἔχοι ΜΠ ΙΟΝ 

ΙΒ80 ὑδθ ἔοῸΓ σΥἱνουβ᾽; δηα 1085 αἰβυ ΠΟΌ] Ὁ ΌΥ ἃ ΟΥ̓ΟΒΒ ΟΥ ὑπ6 ΟἿ θπιᾶ 

Ὀούνσθοῃ ὕνψο Ἰδτα 8, 

Ὑοῦ τηογθ βρη οδηῦ δηα ἰουοῃϊηρ 15. ἃ τϑργοβοηϊαύοη. οὗ ὑπὸ 

Ῥαββῖοπ ψΒΙΟἢ 15 ἔουπα οἢ. ἃ 5140 ργθβθγνυϑα ἴῃ  ἸγΚβυγουθῃ ΟΒΌΤΟΙ, 

ΘοΡΌΎΒΕῖγθ, ΤῊΘ 5180 ψγὰ8 ἔουπα βοπθ Ὑϑαγβ δρῸὸ Ὀυγὶοα πάθον {Π6 

ΠΟΥ οὗ ὑπ ΟἸδηοθ], ΤῊΘ ψοΥΚ 15 ταᾶθ, δα γᾶ8 ῬΥΟΌΔΟΙΥ οχϑουϊοα 

ὈΥ βοῖμθ ΕἸ 8}. βου] ρου οὗὁἨ ὑμ6 ᾿χύρ οὐ χῦδι οοπύασυ, μαῦ ὑμο ἀδβίριι 

9. οὗ ἃ Ἰωῦοῖ ΘΔΥ]ΠΟΥ ἀαΐθ, ἃ: ΤΑΥ͂ ΤΟΔΒΟΠΔΌΪΥ 0 τοζοσγθά ἴο δὴ 

Τὐα δὴ αὐύϊδὺ οὗ ὑμ6 σι ΟΥὁὨΎ στα ἢ σοηὐαγΥ. 

ΤῊΘ ΔΥῸ ρογύϊου οὗ {Π6 5] Ὁ ὙὙ}10}} ὙΠ 815 15 ἴῃ σοοά Ῥγθβογνᾶ- 

Ὁ]0ἢ, δμα οοηίδὶ 8 ΒΟΘΏ65 ἔγοιῃ ὑῃ6 116 οὗ {Π6 Του, διποῃρ ΟὔΠΟΥΒ 

1655 αἰβύϊποῦ, 6 ΝΟΥ πὰ ὑπ Αβοθηβίοῃ ἰπ ἃ τηοϑῦ βαρροϑῦγθ 

}υχίαροβιθίοη, ὑπ6 Εϑού- νυ βῃϊηρ δηα ὑΠ6 Βυγία], δα θούνγθθηῃ {1686 8 

ΒΥΓΩΌΟ]10 ᾿ηᾶρθ οὗ ὑπμ6 Ῥαββϑίοῃ. Οἡ {6 οθηΐγο οὗ ἃ ρ᾽αϊπ ατοθκ 

Ογοϑβ 15. 1αϊΪα ὑπὸ ἤραγο οὗ ἃ ἀθαά ἰδ. 4.5 3} ἃ8. 1 οδῃ ἰϑᾶσῃ {6 

οομοθρύϊοῃ 15 απααοῦ, ὙΠῸ ἀτοορίπα μοδα δηα ὑμ6 Ῥϑηῦ ἰθρβ οὗ {6 

γ]ούμη (6}} οὗ ἀθαύμῃ ντῦ οἱοαπθηῦ ἔογοθ; δα ὉΠάΟΥ {15 ᾿ἰτηϊὐοά 

δϑρθοῦ 1ὖ 15 ΡΟ ΒΡ5. ἈΠΟ 016 ὕο ργοϑθηῦ ἴου οοηὐθηιρ]δὕϊοη ὑΠ6 Ποδὰ 

Ομ γιϑὺς, 

αν Ἰοὺ φγθαῦυ ὈΥ Βα Ὀδυϊυὐηρ ἃ 11 ῦθΓΆ] τϑργθϑθη αν ἕῸΣ Β00ἢ ἃ 

γι 01", 

Νο οἠθ, 1 ὑμιηῖκ, οδῃ τουδγαὰ 1ὖ ψιύμοαῦ ἔοοιηρ ὑμπαὺ ψγ6 

[η6 ΟἸΥἸβηα ροι ΗΒ Ὠοδᾶ : 1,0 ΒΙαηΐ, 
Ὁ]. χΧΥ]]. 

1 σαυγαοοὶ, Τ', ὁσοὶνὶ,; ΤᾺ, 255. 
3 Οδιγυοοὶ, Τανν, το, 303, 337. 348» 

380, 303» 422, 426. 
ΟἹ {110 ΘΟΥ̓ Σ οὗ 8) Εν ρ ΙΑ Τὰ αὐ 

ΜΊΔη ΔΥῸ βου σα] ὑΥρὶοαὶ ΒΟΘΠΘΒ ἴγΟμ 
{110 Τιοχα β 1.18; υαῦ Πογο 15 πὸ Οτυο1- 
ἤχίοη, [Ι͂ῃ ρὈΪδοθ οὗ {18 ἔμοσθ 18 8 
Τὶ ἰῃ {6 οϑαῦγθ ΜΠ ἃ πτθδίῃ : 
Τιαραγίο, ΗΠ ἰϑῖ, ἀο8 ΑΥγΐβ ἱἐμαιδίγίεῖβ... 
Ιϑόᾳ ; Ὁ]. νἱ.; ἀδτταοοὶ, Τ΄. 454. 

8. ΤῊ ἰχηδρθ οὗ 00 Ζίνίγια ἸιΔΥΩ Ὁ 18 
ἴουηῃᾶ οἡ ὑμθ οδηΐγα οὗ {6 γαδίϊοδῃ 
Οτοβϑ (Ὁ. Ο. Α.1, 513) 814 βἰβθύιθχθ, 
Α ὙΟΥΥ͂ Βυυ Κίηρ ΘΧΘΙΡ]Θ ΟΘΟΌΪΒ [ἢ ἃ 
θ48- 6] 16 οὐ [ὴ9 ΟΙἸοΥυτα δὖ δ ΜαΥΚ᾿Β 
ὙθμΪοΘ : ατΐπι, ἀ0 5. ᾿υδαχθηΐ, 1οοπο- 

σγαρ α ὧδ ἴα Οτοΐχ.. ἀπ ὍΙιαγΟΠ Β 4π- 
παΐο8 Ατγεοϊόοϊοσίιι68 ΧΧΥΪ. Ὁ. 213 (ΒΔΤΙΒ, 

1860). 1 18 ΒβΒεϊᾷ ὑμαὺ ὑμ6 1366 οὗἨ [6 
Τιογχὰ 185 γοργοβθηΐθα 88 ὑπ 1ηἰογβθοίοη 
οὗ 6 Δγ1ὴ8 οὗ {86 ΟΥ̓ΟΒΒ 'ῃ ἐῃ6 ΤΎΔΏΒ- 
Ἐσαυγαύϊοη αὖ Βανοῃηϑ : 1). Ο. Α.Ὀ. 404. 

41 ἴθ6] ὉΠ80]6 ἴο Ὀ6] θυ ἐμδύ ἃ χ8πὶ 
γτϑρσγθβοιίηρ ὑμο θοδα Ομ τὺ (Ὁ. Ο, Α, 
ἷ. Ρ. 718) ὁ ὯΘ 88 ΘΑΙΙΥ ἃ8 188 ᾿ἰνὶ 
ΘΘΩΤΌΙΥ. 

ὅ ΤῊϊΒ 15 πού ὑπ6 Ὀ͵866 [ο Θηΐοῦ Οἡ 
(16 ἰβίουυ οὗ {86 αἰγϑοῦ σϑρσθβθηΐα- 
ὑἱοηΒ οὗ 0.6 ΟΥ̓ ἤχίου ἢγβὺ 1168] δηᾶ 
θη τϑδ]} 1816. ΤῺΘ Βυθ)]οοὺ 18 οὗ ἄθθρ 
ἐῃΘΟ]ορΊοΆ] ᾿τηρογίβῃσθ, Ὀαΐὺ 10 Ὀ6]ΟΠΡΒ 
ὙΏ0Ο]1Υ ἴο ἃ ἰδίδσ ρϑσϊοὰ ἐηδῃ ἐμαὺ ψ 1 ἢ 
ΜΈΣΟΝ ΨΜ6 816 ΘΟ ΠΟΘΓΠΘα ΠΟΘ. ΤῊΘ ΘΗΒΔΥ. 
οὗ Μ. αγιηουδτὰ ἀθ δύ ᾿ϑυγθηῦ χθ- 
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ΤῊΘ 581ὴ6 Βρὶ γιὺ οὗ γόβοσυθ ὙΠ 1οἢ ]οα ΟἸιυ βύϊαπ αὐ ϊϑὲβ ὑο 5] }γ]ηΚ Βορτο- 

ἔγοπι ἀἰγθοῦ σϑργθβθηὐα ϊοηβ οὗἨ ὑ}6 Του 5 βυ}ουΐηρθ, Κορὺ ὑμθηὶ 8150 θαι: 

ἔγοπι τοργθβθηξίηρ {86 Βα βουηρθ οὐ ἨΠΪΒ τηαγύγυθ, Α. βίο] ραϊπὐϊπρ ἀν σᾶ, 

ἴπ ὑπ Οδιηθύθυυ οὗ δῦ ΟΔ]]Ἰχύυβ 18 βαρροβθα ἴο ρῬογίγαυ {116 ὑτῖα] οὗ 

Οἰιγιβυύϊδη Ομ ἔθϑβουβὶ, Ἀπ ἃ β᾽ῃρ1]6. βθπὶ, ἃ πον -Ὑϑαν 5. ρἱ, οἵ 

ἈΠῈΒΌΔΙΠΥ σοοα Θχϑουύίομι, ΜΨὮ1Ὸ}} 15 τοίθγγθα ἴο ὑπ6 ἃρὸ οὗ Οὐμπβθιπυϊπο, 

ΤΟΡΓΘβθηΐβ δὴ δούμδὶ ΤἸΔΥΡΥΓΟΠ), ῬΟΥΠδΡρ5 ὑμαὺ οὗ δὺ Αρποβ΄, 1 

ΒΘΘΙΩΘα ΘΠΟΌΡΕ ἔον ὑπ χιοϑῦ ραγὺ ὅο γοργοβοπῦ ὑ1|ὸ ἀοαῦδι δα ἀο] ἴνοι- 

8166 ΟὗὨ τη ΡΥ ὈΥ ὑπο ὑγρ6 οὗἩ ὑπ6 ὕμιγθθ ΟἸμ] ἄγθη. 

Τὴ οΘΟΥΡΟΒρομάθποθ ΜΙ ὑπῸ τόβοσνο οὗ ϑαυὶγ ΟΠ δύϊαπ Αὐῦ ψ͵1ὸ Τογίμ! ποθ 
δ τς ται τ τὰ οὗ ΟΠ τ]"- 

ΙΏΔΥ 880 ποίϊοθ 105 Ἰογοῦϑῃηθθβι ΤΊ0 ΤΌΒΟΘΥΥΘ ψᾺ8 ἃ Ππαύαγα] ΟΟΠ80- ἐπ ΑἸ, 

αιθησθ οὗ ὑπ6 νἱνιὰ γϑα]]βαύϊοη οἵ βρίγῖδαδὶ ὑγαθ : ὑΠ6. δἷπὶ οὗ {86 

αὐὐδὺ 5, 50 ὅο βρθαϊς, ὕο Ἰοὺ οαγῦδι βρθαϊς οὗ ᾿ιϑᾶνθι ἀπά ποῦ ἴο 

οομῆθ πθᾶγομ 1 ἴουμη8. οὗ οδγβ, Το, 7ογούβηθεβ ψὰ5 δῃοῦμο 

τηδη]οβύσξίοη οὗὁἨ {116 βδπιθ ἔα, [ἢ βρὶῦθ οὗἩἨ δρρθαγζάμοθϑ ὑπὸ (]}}15- 

ὑϊδη Ὀ6]ανθα ὑμαῦ ὑ}6 νἹΟΥΟΥΥ͂ ΟΥ̓ΘΙ δ'π δα αθαύ!ι ἡνγὰβ ΔΙΥΘΔαῪ ΝΟ ; 

δπα [6 σᾶνο Ὄχρυθϑβίοι ὅο 115 οοηνιοίϊοη, Τ]|ιὸ οἰιαγαοίουιδῦο ον 5 

“ἴῃ Ῥ8οθ᾽ Ψ] 0). τηδυ θα ὑμ6 ἐσθ᾽ οὗ {1 βοιῖονου 6 Ρὸ το] οοίοα ἴῃ 

8}1 ὉΠ6 δϑβοοιδύϊοῃβ οὗ ἀθαύμ. Τὴὸ ραιηΐα] [1ὐο γα] 15᾽η 16] ἀοἴοΓ 8 

ἸΏΔΩΥ οὗ {Π|ὸ τποηυπηομὺθ οὗ {πὸ χνὺμ ἁιὶ χυτῦδι οὐ Ἴ105 Του ΠΟ 

Ῥίδοθ ἴῃ {116 νὰ δῃα νι], δα 5011] 1655. 11. ΘΌΥΠΟΡ ὑϊπηο8, 116 ΦΟΥΓΡΙΌ]Θ 

Ρἱοὔαγοϑ  Β1ῸῺ Του] ἄγον οὗ ὑμ6 βυ θγίηρθ οὗ ρογβοουύουβ, πὰ 

{Π|8 ΒΟΔΧΓΌΘΙΥ 1655 [θυ] 016 ἀοβουιρύϊουϑ ὈΥ͂ Αυραδύμηθ οὗ {π6 Β ΠΡ 5 

οὗ {16 ψιοκοα όσο ποῦ ἃ8. γοῦ δι ροάϊοὰ Ὀγ Ατῦὺ, Νὸο αὐξθῃηιρῦ Ψὰ8 

τηδάθ ἴο ρίνθ αϊβυϊμούμοεα ὑο ὑπ6 ἀπβοθη ψουἹά, Τὺ 15. ἀουβύξα! 

ΜΠΘΥΠΟΥ ὑΠΟΓῸ ΔΓΘ ΔΗΥ͂ ΓΟΡΥΘΒΟη α 05. Οὗ 8ηΡῸ]5. ΟΑΥΠΟΡ ὑβδη ᾧΠθ 

Ἰαύύου 8} οἵ ὑμ6 ἔοιαγῦϊ οοηὐαΓΥ, ἀπά 1 βθοι5. οορίαϊπ ὑπαὺ ὑΠ0γῸ 8ΓΘ 

10 γοργοβθηὐαίομβ οὗ ρου οὗ οΥὙ]], οὔπιου ὑμαμ {116 παύαγαὶ βορρθιί, 

Ὁ}}} 8. Ἰαΐον ἀαΐθ. 

ΒΥ ὑμαὺ ὑΐμια ὑμ6 ψογῖς οὗ θαυ]ν Ομ γϑύδη Ασῦ γγὰβ θη θα, 

Γουτϑᾶ ἰο ἢ ποῖθ 3, ἢ. 346, 18 ἃ γα] 8}]6 1 Νογί]οοίο ὡπὰ Βγονηίον, ἱ. Ὁ]. 8, 
οομὐτι δαύίοι ἴὸ ὑ}:6 Ὠιβίοτγ, θα Ὁ πο [1], 173. | 
ΤΘΔΉ8 ΘΧΒ Δ ΒΟΥΘ. 2 0). 6. Δ. 1. Ρ. 719. 
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Π|. 

ΘΘΠΘΙΑΙ Ετοτὰ ψΒδὺ ᾿85 Ῥθ6η βαϊα 1ὑ Ψ}1}} ἀρρϑαν ὑμαῦ ὑμ6 γϑϊδίίοῃ οὗ ΟἸγ8- 
το αὐϊοι οὗ 
Ομτϊβίαη. ὑἰδηϊγ ὕο Αὐῦ ἰ5 ὑμπαὺ ψ οι 1Ὁ ΠΟ] 45 ρΘΏΘΙΑΙΥ ἴο 116. Τῦ ΔΏΒΥΤΘΙΕ ἴο 

ΤΣ ἴο Ατί, τὰ ἔΡΘΒΒ οἰγύι, ἃ ὑταπεῆραγαίίοι οὗἨ 8}1] Ὠυϊπδῃ ρουγοτβ, ὈΥ (μι τ υθ]δ- 

ἄοπ οὗ ὑμοὶν αἰνίπθ Θομπδχίομβ δηᾶ ἀθϑίύϊηγ. Τὴ ργορηδηὺ ψουὰβ οὗ 

δῦ Ῥδὰ], “ο]4 ὑμΐηρβ (τὰ ἀρχαῖα) ραββοὰ δῦ : Ὀ6}ο]α, ὕπο νυ αν 

ὈΘΟΟΠῚΘ ΠΟΥ, ᾶνθ δῃ ΔΡρ]ϊοαύϊοη ἤθγθ, ΤΉΘΓΘ 15. ΠΟ ἸΟ58, π0 δθδῃη- 

ἀοπηπθηῦ οὗ ὑμ6 ραϑῦ ὑσὶ απ ρἢ5 οὗ ὑπουρὺ ἀπά ἱπϑρῃῦ δηα ἸΔΡουν, θα 

ὍΠΟΥ 876 αυϊοκαοηρά ὮΥ ἃ ΠΟῪ ῬΟΨΘΥ, πα ἀἸβοϊοβθα ἴῃ ἃ πον ῬΟΒΙ Π101. 

ΜΠ τοραγὰ ἕο ὑπ6 Ψ}0]6 ἀἸβοὶρ] π6 οὗ τηὰπ, ΟἸ τ βυϊδη Ασὺ 15. ὑπ 

Ἰηὐογργοίδοη οὗ Ὀοδυΐν ἴῃ 16 Ὁπᾶον {16 Πρμῦ οὗ ὑπ Γ[πολυηϑύϊοη. 

ΤῊΘ ΙΒ γῪ οὗ ὑΠ|ὸ Ῥοδυι] 1ἢ ΘΥΘΥΥ͂ ΒΏΔΡ6, ἴῃ βουπμα, ἴῃ ἴογτῃ, ἴῃ 

ΟΟΪΟΌΓ, 15 οἸαϊτηοα ἔογ αοα ἐμγουρῇ τηδῃ, 

ΤῊ τεἶδ- ΤἼ]6 στ! ἰβαύϊοπ οὗἨ {115 1ἀθα. τηυδῦ ὩΘΟΘαΒΑΥΪΥ 06 5]ον, θυῦ 1ῦ 15 

ἐλ θυ ἸΠΩΡΟΒΒΙ]6 ὑμαὺ ὑπ6 ἔδοίβ οὗ ὑπ ΤἸποαγπδύϊοη δπα θαυ οούϊοη. οδῃ 

Ιορᾶνθ Αὐὖῦ ἴῃ ὑπὸ βδτηθ ροβιψΐοη 88 Ὀθΐοσθ ΤῊΘ ᾿ηφογργούαίιοπ οὗ 

Ναύυγο δηά ὑπ διῃθοάπηδηῦ οὗ ἐπουρῃὺ ἀπά ἔδοηρ ὑμτουρ οαὐνατα 

ὑπὶπρΒ τπυδῦ ΔΒΒΌΠΙΟ 8. ὩΘῪ Οπδυδοῦου ἤθη 1ὖ 15. πόνῃ. ποῦ ΟΗΪΥ ὑπαῦ 

Οτγθαύίου 15 06 οχργοββίοη. οὗ ὕμ6 Ψ1}}} οὗ αοᾶ, ὅπ ἴῃ 18. Θββθποθ 

ΨΘΥΥ͂ ροοα,᾽ Ὀαὺ α͵δοὸ ἐμαῦ 1 Βυχηδηϊ 1 μδ5. ὈΘ6η ἔδκοη 1ηὐο Ρ6Γ- 

ΒΟΠ Δ] [6] Οσϑὶρ τ} {π6 )ογά, {πγουρῃ: ποτα 1ῦ γὰ8. οα]Π]6α ἰηΐο 

Ὀθίηρ. ὅποι ἃ τουϑιϑίϊοη θη θ]ο5. ὑπὸ βυυἀοπῦ ο 5600 ἴῃ ὑπ6 ΡΠ6- 

ΠοΙηΘηϑ, Οὗ {Π6 ν]51}0]6 οΥ̓οΣ Θιδογαμιθηῦβ, 5ὸ ἴο βρϑδῖ, οὗ ὑμ8 βρὶ γιῦπα] 

δα ὌΠΒΘΟΙ, δηα ἔγθο Ηἷπὶ ἔγοιη Ὀοπᾶδρθ ἕο “ὑπ νου] ΨἘ116 [6 

ἀθνούθβ Εἰτηβοὶ ἢ τὰ ἀθνοαῦ δα βίδβηι ὑο ὑπ6 τοργθϑθη αύϊοη οὗ ὑῃ6 

ΤΥ Βύθυ]Ο 5 Ὀοδαῦν ΨΏΙΟὮ 1 οοπίαϊπθ. Τμ6 ΟἹὰ Τοϑίύαμηοιῦ ἔβϑομϑα 

Ὁ5 ὕο Υϑραγα Ογθϑίϊοῃ ἃ8 δῃ δι θοἀϊτηρηὺ οὗ ἃ Ὠινηθ ὑμπουρῦ, τιᾶτγοα 

ὈΥ ὑπὸ 56] -δββουίίοι δηᾶ 1811] οὗὨ 105. ὑθιωρογδὶ βονθγοῖρῃ: ὑδ ΝῸΝ 

Τοβύαμηοηὔῦ ὑθθο 65 18 ὅο 5068 10 Ὀχουρμὺ ἀρδίη ρῬούθη δ] } ὕο ΠΘΥΤΏΟΗΥ 

ὙΠ} Οοα ὑπγουρ ἐμο ΒΙοοά οὗ Ηΐπι ψ}ο 15 105. ΕθΓμ8] Αὐὐποῦ δηά 

Ἡρδὰ (60). 1. 14---23). 

Ὀαὺ πθ0086- Τ7ἠἠ1Ὸ Οοβροὶ ὑβμβογοΐογθ βϑοῖα ὑπ8 βϑύνϊοθ οὗ Ατὸ ἴπ {π6 βϑῃβῖθ]6 
ΒΒΥΊΙΥ͂ 
ἀαθεχίοᾶ, ῬΙΟΟΪδιηδύϊοη. οὗὨ 108 πιθϑβᾶρθ, 716 βρὶγῦ τηυδῦ οἰούμο 1560] 1ῃ. ΒΟΠῚΘ 
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ΨΥ, δ8πα ὑπ αΥ̓ΘΒΒ. ΤΥ 6ῚΡ ὕο θυ 8 5180 βα]]οηῦ ἤοαύαγοθ ἴῃ ὑῃδῦ 

ΠΟ. 1ῦ ῬΑΥΌΥ γο1]5, Νὸο ἀουδὺ 1ὑ 15 ὑσαθ ὑπδὺ {16 5ρὶΥἱῦ ὁδῃ ἴῃ 8ΩΥ 

οδ586 1Πατηϊηαύθ ὑμαὺ ἴῃ ὙΠΟ. 1Ὁ 15 σομδβηθᾷ  Ὀαὺ 1Ὁ 15. πὸ 1685 ἐγ 

ὑμαῦ 1 Πδ8 ἃ ΠΘΟΘΕΒΑΥΎῪ ὕθπάθπου ἕο ἔββῃϊοη 108. Οὐ ΒΕΥΪΠΟ, ουθῃ ἃ 8 

{πὸ 50}] “ ἀούῃ ὑπ ὈοάΥ πηβῖκο. 

ΤῊΘ ΘΑΡΙΥ ΟΟὨ ΤΟΥΘΥΒΥ͂ 85 ὅο ὑπ6 οαὐνγατα Δρροδῦδποθ οὗ ὑπο Τιογτὰ ΠΙαβίτα- 
. ἈΣ τοι ἢ 

1ΠΠυϑ γαῦθβ {Π18 ὑποξοα ἐγσαῦ , βουιο δυραθα ἔγοιη ὑπο ἀθβουρύϊοι οὗ εἰχαλλνμα 

ὑπ βουναμὺ οὗ ὑπο Τόσα ̓  ὑμαῦ ὑμθ ὅοη οὗ πιᾶπ μδὰ “πὸ ἔργ πὶ ΟΥ ἐὐνθα ει τὸ 

ΘΟΙΠΘ] 655, πὸ θαυ ὑπαὺ ψὸ 5ῃουὰ ἀθϑῖνρο Ηϊμ. Απά οὐδιοῦϑ ὑπο γθ λον 

ΓΟ Ρ]16α ὑπαῦ 10 οου]ὰ ποὺ Ὀαὺ Ὀ6 ὑμαί ρογἕθοῦ πο ποθ 5]ιου]α Ὀθοοιηθ 808. 

ὙΊΒ1016 ἴῃ ρογἕθοῦ Ῥοδυῦν. Τὸ ὑπ βριγιῦαδ] ογθ, γὸ 66], ὑμοσὸ ψουἹά 

Ὀ6 πὸ ἤηδὶ δηὐαροπίϑιη ἴῃ ὑπ6 ὕνγο βίδύθιηθηϊθ. Απα Αὐῦ ὈΥ βρὶγἰῦαδὶ 

ΒΥΤΩΡΑΙΠΥ 18 8010 ὕο ρσυ4θ ὑΠ6 ϑρθούαίου ὅο ἃ σὶριὺ νἱβίοῃ οὗ ὑμπαῦ 

ὙΠ16}} 15 ποὺ ηδύυχα ΠΥ αἸΒοθγηοα, ι 

Οτν, ὕο ρυθϑθηῦ ὑπ βᾶπηο ὑπουρῃῦ ἔγοπι ὑπὸ ὁρροβίύο 5146, ἃ5. 811 Αὐύγουθα 

Αγὺ Ὀγίηρθ {π6 1ά68], ἴῃ ΒΟΠῚ6. 56 1156, Ὀθΐοτο ὰ8 ἴῃ ἃ πιαύουα! ἔουτη, δ υρον 

ΠΟ ὈΓΌΒΘΥΨΟΒ ἴον θαυύῃ ἃ ἀοἤηϊῦο ρ]806 ἴῃ ὑπο ργθϑθηῦ ογΘυ, 80 

ΟὨγιϑύϊδῃ Ασὖ 15 ὁμαγδούουιβοθα ὈΥ ὑῃ6 δῃη ἀθαγ οι" ὕο ῥγθβαηῦ "1ἢ ΤΩΔΗΥ͂ 

Ραγίβ ἃῃμα ἴῃ ΙΩΔΏΥ ἔββομϑ᾽ ὑμαῦ νον οὗ Ογθαύϊοη ψμογθὶη 10 15 

Βῆθνη ἴῃ “Θαγημοϑὺ Θχρθούαϊοη ᾿ ὁ ψαϊδηςν ἴον ὑπ6 γονρίαύϊοη οὗ ὑῃ8 

50η5 οὗ ἀοα᾽ (οιῃ. ν}11. 190). 1ῃ οὔποῦ ψόοσὰβ ΟΠ γι δύϊαη Αὐσὺ ὑγοαῦβ 

15. βυθ]θοῦ δ5 ὑμαὺ Ὑγμιος [85 ῬΑΡΟΪΥ Ἰοϑὺῦ μα 18 ῬΑΥΟΪΎ δ χιν ηρ 

ἰοναγθ ἃ αἀἰνίηθ γρθ, ποὺ 56] οοιηρ]οῦθ πα ποὺ δηῃ θη, δηα 566 κ5 

ἴο τηϑίκο οἶθᾶν {Π|6 βίρῃιβ οὗ ὑπ ὑγὰθ οἰδγαοίοσ ἀπά ἢ θ ἔγὰθ σοαὶ οὗ 81} 

αὶ ον τῦ ἀ6α15, Τὺ 15 αἀϊγθοίθα ποὺ ἕο Βυμηδηϊῦν δηὰ παύυγο 

ἴῃ ὑμοιήβοῖνοθ, Ὀὰὺ ὕο Πυτϊηδηϊν δηα ἡϑύυσγθ 85 σϑνοϊα θη οὗ {ῃ6 

Ἰϑινῖηθ. 

σι Οἢ πη οἴονῦ 5 ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ οὗ ἀπίνουϑαὶ Δρρ]οαύϊοη. ΟἸγ δύϊαμ ΟὨγίβιϊδη- 
1 ἀο68 
Ὠοὐ ΑἸΤΟΥ 

πον Ὀἰχ οχύθμἀβ ὕο ΘΥΘΥΥ͂ υτηδπ ἰηὐογοβὺ ἀμ ἴδου]γ. ΟἸγυϊϑύϊδῃ εἠπ όλμο 

Αὐί, δ5 ΟἸυἰϑύϊδη, ἄοθϑ ποὺ ΑἰΗ͂Ὸ ἔγοιη οἸαβδίοαὶ Αὐῦ 1π τὰῃρο οὗ 

Ατῦ, 1|κ ΟΠ βυϊδητον 1056]}, ΘΙ ΌΥΘΟΘΒ 81] 116. ΤῊΘ ᾿ηδριταϊίοῃ οὗ {}6 

Βα ]θοὐ Ὀαὺ ἴῃ 105 Ῥγδν δ] ηρ' ὑγθαύμηθηῦ, Τῦ ψ1]] ἱπα 664 ΒΡΡΘἢ ἀρΆΪῃ 

δὰ ἀραῖη ὑμαὺ “0.6 500] παύαγα!]γ ΟἸγ βέλη ᾿ ἀμποοηβοϊουθ γ {065 

1 Οη {Π6 ΒρΡροῦᾶσδῃοα οὗ {π6 Πιοσὰ σορασα ὑπὸ Οχίοσα ἰγαηϑιαἰΐοι οὗ Του 18}, 
ηοίθ ΕἾ, ΡΡ. 252 . 
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π ὨρῺ οἴὔοο οὗ ϑρί σῖτα] ἰηὐογργοίαθοη ἰῃ οἰδβϑῖοα] τοῦθ, Ὀαῦ 

Ομυϊβύίδη Ασῦ οχἰβδὺβ ὈΥ͂ πὰ ἴον {115, Απᾶ ἐμοῦθ ἴβ βούμίηρ ἴο ψοἢ 

ὑμὸ οἵἶοθ ἄοθϑα ποὺ ΔΡΡΙΥ͂, ποίβίηρ ἴῃ ψ ὶοὶ 1 ἀο65. ποὺ πη ΒΟῸΡΘ ἴὺ}" 

ΘΧΘΙΟΙΒθ6, ΤῊΘ ἸΟΥ5 δηα ΒΟΥΓΟῪΒ 8Παἃ ΘΠΘΓΡΊΘΒ οὗ τηθῃ, ἢ τῃϑηϊο]α 

ἴουτηβ 8η νΑΥηρ' Τηο 068 οὗἩ πδύὔαχο, ἃ}} ἢανὸ ὑπμοὶν “το ρίουβ᾽ δερθοῦ, 

18 Ὑϑ] ρου Ὀ6, 85 1 ΔΒΒΌΥΘΑΙΥ 15, ὑῃ6 βύγίνιηρ ὑονγαγάβ (86 απὶὺν οὗ 

τη, ἴπ6 ψου]ά, δηθὰ αοα, Μυβιο, ψὨ]ΙΟΝ 15, 88 1ὖ ψϑγο, ὑπὸ νοΐοθ οὗ 

{10 βοοϊϑῦυ, 8ηα δυο ὐθούαγθ ΒΊΟΝ 15 ἃ5. ἰζα νϑϑύμιθηῦ, μὰν ἴῃ 8]] 

ὑΠ6 1} ΔΡΡΙ]οαὐ]0Π8 ἃ ΓΘ ΡΊΟυΒ. ρόνοσῦ, ΤῊ15 ΟΠ ΙΒ ΔΗ͂ ΔΙΙΤΙΩΒ 85 105 

ροβύυϊαίο, ἀπα ὈΥ ΔΠΙγταϊηρ' ἀούθυτηΐμοα 15 τοϊδίϊοη ἤο Ατῷί. 

ΤῊΘ ἔυ]δ)πηθηῦ οὗ {818 ΠῚ νΘυΒα] οἸδίγΩ, ἃ5 ἢ85 ὈΘΘῊ ΔΙΓΘΘΑΥ͂ βδϊά, 

Ὑ]0111 ὍΘ ἩΘΟΘΒΒΑΡΠΥ ον, Τὸ οοηαιιοοὺ οὗ 16 ἔοῦ Οἢγιϑῦ 15. ρυδάπδὶ 

δια ποὺ ψιῃουῦ τόνοῦβθθ, Νον ΤΌγΌο5. ἃγθ ποὺ βιθαποα ψιμουῦ ἃ 

ϑύχασυο, δηα οἷά ἔογοθϑ, 10 ἢ ἤανα Ὀθοὴ βαἀαθά, ποὺ ἀπ γοα ΘΠ ΌΪῪ 

Υἶδθ ὋΡ ἃραϊη ἴῃ ἀλΉΡΘΥΟΙΒ ΥΘΡῸ]]!]οὴ, Μογο ὑδδη ὁποθ ὑπο ἔδηδίϊοαὶ 

ἸΘΟΠΟΟΙδϑια οὗ 8 ἴα]βο ὁ υἀδίβηι, ἀπ ὕπο βθηβαδὶ ἡδῦαγο Ουβῃὶρ οὗ ἃ 

ἔα]5δθ Η]]θηΐβηι, πᾶνο ὑσοι]οα {16 ἀθυθὶοριηθηῦ οὗ ΟἸ γἰβύίδη Αὐί, 

Νο βίγιρρίο ᾿ηἀοοᾶ ἢαΒ ὕθθῃ ἔγυ 655; Ὀὰῦ ονθὴ ΠΟΥ 16 οδηποῦ ἀδ78 

ὕο 580 ὑπᾶὺ ὑ1|6 οἴοθ οὗ Αὐτὸ 18 ἔγϑη Κ]Υ δοκπον)θαροί, ΟΥ̓ ὑΠ|ὸ ΘΧΘγΟὶδῸ 

οὗ Αὐῦὖ βρι για} ἀἸβοὶ ρ Ἰποά, 

16 ἀδνοϊοριηοπὺ οὗ ΟἸιγϊϑύϊδη Αὐὶ μδ8 θθθη ρσγδάσαὶ, πα 10 μ88 

ὈδΘη ἀπδαῦδ] ἴῃ αἰ ἴθγοηῦ Ὀγδηο 685. ΤῈ 50018] Αγσίβ, 1ὲ 1 ΙὩΔΥ 80 

ἀοβοσῖρα ἰθθια, Νίυβιο δπὰ Ατγοβιίθούατο, ΓΘ ΒΟΟῺ γ ]οοιηθα ὈΥ ὑπ 

Ομυγοῖ δηὰ ρυγϑαθα ἴῃ ομδγδούογ ϑύϊο ἔουτη8. Τὺ 15. ποῦ ὕοο τη πο} ὑὸ 

ΒΔῪ ὑδιδῦὺ τηοάογῃ ΜΒ] 15 ἃ ογθδύϊομ οὗ ὑπ ΟἸμυσοῖ ; ὅπ ὑἢ6 οοη- 

ὑϊησουβ δα το στον οὗ ΟΠ γιβύϊδη. γο:ὐθοῦσγθ ἃρ ὅο ὑπΠ6 Ἀθπαΐδ- 

ΒΔ Π06 ἴῃ ὕΡ65 οὗ ναγϊοά ὈθδαῦΥ 15 1η 1561} ἃ βυ ποιοῦ ργοοῦ οὗ {ῃ6 

ῬΟΨΟΙ οὗἩ ὑΠ6 ἘΔΙῸ ὑο 6811 ουὐ δηᾷ ὑχαΐῃ ὑΠ6 πἰρηθδὶ ρϑηΐαβ ἴῃ Αὐί. 

ΤῊὴ6 δάναποθ οὗ ραϊηθιηρ δηὰ βου] ρῦσο γὰ8 Ομ θοϊκοα ῬΘΡΔΔΡ5 ἴῃ ἃ 

στοαὺῦ ἀθρυθθ ὉΥ ὑμ0 ἱμῆἤμποηοο οἵ Ἐαβύθσῃι δβοθύϊοϊθιη, Βοίϊῃ Ὑ6ΓΘ 

ἰχθαῦθα 85 Β ΒΙ ἸΔΥῪ ὕο δυο! ὑθοῦαγθ, ΜΏ1ΟΝ Ὑγᾶ8. ῬΓΘΘΙΩΙ ΠΘΗΪΥ ὑπ 6 

Ατῦ οὗ ἐμο ΜΊ4416 Αρϑϑ; Ὀαῦ βοπιὸ οὗ ὑῃθ βἰπρ]ο βίδύιθα οὗ ὑπθ χιατίῃ 

ΟΘα ΌΧΥ οοπύδὶπ ἃ Ῥγομἶδβο, ποὺ γοὺ ἔ0]8]164, οὗ ἃ Ομ τιβυϊδῃ Αὐῦ 

ΨΟΥΕΥ ὕο οὔόνσῃ ἐμαὺ οὗ ὕτοθοθ, ΝΘΔΉΜ116 ἃ ΠΟῪ βὑγ]6 οὗ ραϊπίϊηρ 

γα Ὀθίηρ' ργθραγϑα ὈΥ {μ0 Π]υτηϊηδύϊοη οὗἨ πηδη βου ρύβ, ἴῃ ΜΓ Ἐ]ΟΠ ποῦ 
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ΟὨΪΥ͂ ΒΟΘΏΘΒ 8Π ῬΘΥΒΟῺΒ Ὁ ΞΙη81] παύυγαὶ οὈ͵θοῦβ, Ποννουβ δηα ᾿πβθοίβ, 

ψογοὸ ὑγοαϊθα ψ ἢ ὑμθ αὐϊηοσῦ ὑθμ θυ 685 δια οαγθ. Ἠοτὸ ἀραΐῃ {110 

Βδμδίββαμοθ ομθοϊκοα ἐμ ἀϊγθοῦ ἀθνθιορωιθηῦ οὗἩ ὑπ ὑνγοῦο!ὰ Ῥγομι56 

ΟΥ̓́ΘΡ ὙΠΟ ὑπ βυπαθηῦ ᾿ΙΏΡΘΥΒ ἴῃ Δα πγαύλοη ἃπα Προ 85 ΠῸ ΤοραΓά5 

οὖ ΒιυρΟΒ 5149 ὈΥ βἰἀο ὑ:9 ψουκβ οὗ δὴ Εγοὶς δηα ΜΟΙ] ρ. 

1Τ|8 ἴογοθβ οὗὐ ὕμ6 Ῥβθῃδιθβδηοθ ἤν ἢοὺ γοὺ ὕθθὴὶ ΘΟ] οὕοὶν Ὀἰβευγθίπα 
οἱ 

. ο- 

Ῥοΐογο Ομ γιβύδη Αὐ δύ Βμἀθγθα ὉΠ ΙΥ ΠΟΥΤΉΔ] ῬΓΌρΡΤΟΘΒ; Ραὺ {Πογ ᾿διββα 00, 

ιϑ5 1 1]αΐθα, ΤῊ θα ἢ οὗἨ δηοιθηῦ τηδύθυϊα] ὑΠ6η ρουγοά αὖ ομο8 ὑπον 

μᾶγθ πηονϑα βἴηοα ΔΙοηρ ὑΠ6}} ὈΤΌΡΟΥΡ 1πη65 δηα ὑπ6 Ῥαβὺ οοηῃξαΐηϑ ἐῃ 6 

ΔΒΒΌΣΘΩΟΘ ὑμαῦ “811 {1608 ̓  ἃ΄Ὸ {Π|6 118. 

50 τηῦοῖ αὖ Ἰοαδὺ ὑπὸ Ὠἰδύουυ οἵ ΟἸΥΙβυ δ ΣΟΥ [αἰ Υ]Ὺ 5}ονγβ, ὑπαὶ 

ῃούμίηρ' ν Ἀ1ΟΝ 15 πυτηδη 1165 Ὀογοπά 105 ταηρθ, [ὑ ἰαγβ ὑπ6 ρτοαίθϑῦ 

Βύγοϑϑ ὍΡΟΙ Ὀγϑούϊοαὶ ἀαὐϊθβ, ἀροῖ ἦ (86 σοοά ραγὺ᾽ οὗ πιογὰ] ἀ 1801] 1 πο, 

Ὀπὺ ποηθ ὑΠ6 1688 1ὖ Πη45 ρ͵8Δ06 ἴον {Π6 βαὐϊβέδούίοῃι οὗ ψῃαῦ γὸ τοραγα 

85. 1685. ΠΟΡΪΘ ᾿ηϑπηοίβ. ΤῊΘ Βιηρὶθ ἱποϊἀοηΐ τϑοογάοᾷ ἱπ {πὸ (ΌΒΡΟ]5 

ἴῃ ΠΟ. ὑπ6 Τιογὰ γϑοθὶνθα ἃ ΘΟΒΌΪΥ ΟΠ ηρ' Βθοτὴ5 ἰὸ 1Πυδύταϊο {ΠῸ 

ῬΓΠΟΙΡΙο5. ὁ ΠΆΠΠΟΝ ονθη ὑπὸ 5᾽ πη ρ]οδὺ ρυδῦ βολύ!οηΒ. οὗὨἨ 5656. 

θη ΜΟΥ Ἰανιβῃθα ὑΠπ6 ῬΥΘΟΙΟῚΒ. ΒρΙ ΚΟ ΠΔἃ νὸν ὑπΠ6 Ἡοοά ἃηὰ Τηο Εναη- 

Ἐδοῦ οὗ μοῦ Μαβύεν, “16 μουβο,, δύ ΨΦοῖη (6115. ὰ5, γα 116 ἡ ν16]} ἀὐωυΣ 

{Π6 οἄουν οὗ {86 οἱηὐπχοηὐ. Τὺ ψγὰβ ῃδύατα! ὑἐπαῦ ὑπὸ ὑπουρηὺ οὗ {Π|6 

δροβίθϑ βου] πα δχργθϑβδίοι ὈΥ {16 1105 οὗ ὁ πᾶάϑ5, “ὙὙὮΥ νβ ποῦ 

{15 οἱπὐτηθηῦ 5014 ἔου ὑπ γθ6 ἢ παγθα ρθη66 δηά ρίνϑη ἕο ἐὸ ροοΥ 7᾽ 

“ΠῸ ψῇῃϑδῦ Ῥυγροβο νὰ {15 ψαβύο 1 Απά {πὸ Ἰυάοτποιῦ ψγὰ5. ρίνοῃ : 

ΟὝΟΥΠΥ 1 ΒᾺΥ απῦο γοῦ, Ὑ ΠΟΡΘΒΟΟΥΟΡ {118 ΡΌΒΡΟΙ 588} θῸ ργοδομοᾷ ἴῃ 

{86 ψΒο]6 μου, ὑπ 6 Γ6 5118]] 8150 {1115 ὑπαὺ 15 ψοιπδη Παύῃ ἀοηο, Ὀ8 

ο] ἃ ἴου' ἃ τῃϑιηοσδὶ οὗ μου. ΤΠ ἔγαρυδηοθ Μὰ τηοϑῦ ὑγϑηβι ΟΥΎ, Ταῦ 

ἰῦ ψ85 ΑἸ δῖνο: ὑῃ6 ψαβϑύο ψνὰ8 τηοϑὺ οομῃρ]οῦθ, ὑαὺ 1 σᾷνθ οἱοαν 

αϊνποϑϑ οὗ ἰονθ, οὗ ὑμπαῦ πιρημοοῦ ἰΙονοὸ οὗ ψ πο {Π6 ομ]οῦ τοναχὰ 15 

ὑμαῦ ἴὖῦ 5Βῃουϊὰ ὍὈ6 Κπονῃ ὑμαῦ 105 οὐ͵]δοὺ ᾿ηϑριγοθὰ ὑπ ἀθνούϊοη οὗἉ 

Ῥδυΐθοῦ βδουῆοθ ἣἶἧο Ὁ 8. 1 ΘΥΘΙῪ ψοῦκΚ οὗ ΟΠ γιβύϊδη Αὐύ, [0 

διῖτη5 ποῦ αὖ ἃ Βο ΠΥ Ὀαὺ αὖ ἃ Θομητηοη Θη]ογιηθηῦ : 1 Β66 Κα ὕο πη Κ6 

1ῦ οἶθαν ὑμαῦ 411 ἴο ψ οὶ 1ὖ 15 ἀϊτοούθα μδ5 ἃ βρ: Ια] ναϊαθ 80]6 ἴο 

οοτητηδηα {μ6 οοτηρΙοὐοϑῦ βαυνίοθ᾽, 

1. Π15 5. ἐπ6 Ιοββοι οὗὨ [80 Βοὰ] θὰ ““Μακοιηθδοοξίαρθ 1 ὑπο ναῖο, Β] 16 Βα 14, 
Τῆ6 Ῥαΐαςο οΓ ΑΥ: “ΟῚ 1 ΙΔΔΥ ἸΔΟΌΣΗ 811 ὈΓΆΥ. 
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Τόν [Π6 
συλαθ οὗ 
Ατί, 

ΤΒ6 μροιι- 
ΙᾺῚ Οἱ 66 
οἱ Αὐῷ 
5606} πηοϑὺ 
ΟἸρΑΥΪν ἴῃ 
{6 ἰῃ1[8- 
{ἀνα ΑτΥἕβ, 

Βτον- 
1Ὼ 0 Β τονο- 
Ἰαϊίοι οἵ 
ἘΠ 1) 
11 Ατί. 

ΤῊΞ ΒΕΠΑΤΊΟΝ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΊΤΥ ΤῸ ΔΕΤ. 

ΙΥ, 

ΟΠ υΙβ δ ηΣγ, 1 ἢδ5 ὈΘΘη. 5661, ΟἸδίτηβ ὑἢ|6 τη ἰβέσΥ οὗ Ατὖ ἴῃ ὑπὸ 

Ὑ]11016 Π6]α οὗ 1126. ὙΥ̓μαῦ ὕμθη ἴβ {16 ῥβου δῦ οβῖοο οὗ Αὐὸοῦ Τὺ ἰξ 

ἴῃ ἃ ψογὰ ὑο ργϑβοηῦ ὑπὸ ὑγαῦῃ οὗ ἐβμίπρϑ ὑπάον ὑμ6 δβρθοῦ οὗὨἨ ὑοδαΐγ, 

ἴο Ὀγηρ Ῥοΐογθ υ8 Ὧμ6 “του δα Θά [88 τηδᾶθ 10 ὙΒΟΓΘ “811 ἰ8 

Ῥοδυίΐγ.᾽ Τη ζ0]]τηοηὐ οἱ {18 οὔδοθ ἱπνοῖνθα (πμ8 δχϑγοῖβο ποὺ ΟὨΪΥ 

οὗ ἰηϑίρ εὐ θα οὗ 561 οσηίγο), Μδπ ἀπά πϑίυγθ δῦ θυ ἀπ] ἀ18- 

ογάογοά., ΤῊ γτοργοβοηὐδύϊοῃ οὗ 8}1 ὑπ6 Ῥ]ιδποιηθηδ οὗ 1116 ψου]ά ποὺ 

Ρ6 {δ γοργοϑοηδαύοῃ οὗ ὑμ6ῖν ἀἰνὶπο ὑσαΐῃ. Τίονὸ ὑμουθΐοσθ, ἃ Ἰοοῖτ- 

ἴῃρ ἔον {86 ἰρῃθβὺ ροὐά οὗ ὑμ6 ψ}1016, νν|}} ρυϊάθ δηᾷ 1ἰπὶύ ἐΠ|6 Βαγοι 

αἴΐον Ὀθϑυῦν ὕο ΆΙΟΩ Αὐῦ 15 ἀϊγθοὐβά. 

Τὴ ἐμ ἱτηϊναὐἑνο δυΐϑ, ραϊηὐϊηρ πα δουϊρύαγο, ὑμ6 οἤογῦ ὅο τη8 

ὙἹΒ1016 ὑμ6 ὑγαΐῃ οὗ ἀοα ἴῃ ᾿ηδὴ δπὰ π᾿ πδῦυγθ 15 ἱπηπηθαϊαῦθ δπᾶ 

ἀἰγθοῦ, [1π ἐπ ογθαύϊνθ γίβ, πηιβὶο δηα διοβθούαγο, {η6 οἤογὺ 15. ἴὸ 

Βηα δὴ ΘΧΡΥ͂ΘββΊοη, 8ῃ. ΘΙ) ΟαΙτηθηὗ, δυο ψιῦ ὑμ6 ὑγαῦῃ οὗ 

ὈμΊηρ5 ἴον ]θιμθηιίαυΎ ϑπιούϊοηβ ἃπᾷ ψϑηΐθ. ΝΘ ἴῃ βοοιϊθὺυ βθοϑὶκς ἃ 

ΘΟΠΙΠΊΟῺ ΨΟΪΟΘ, ὃν ΘΟΙΏΤΩΟΙ ΠΟΙΏΘ: ὑπ ἀγπλὴ δηα ὑ}6 ὑθιηρ]ο Ὀθ]οηρ ὕο 

{86 ἢγϑὺ βίδρο οὗ ὑῃὸ βίαίο, Βαῦ ἴῃ ὑπο80 δυΐβ ὕμϑυθ 15. ΠΘΟΘΕΒΑΓΙΥ͂ 

ἸΩΟΙῸ ἔγθϑάοιῃ ἃπα νδυιοῦν ὑμδη 1η. ὕμοϑθ ὙγἘ]Ο ἢ. ΓΘ ἀἸΓΘΟΟΥ Ἰπηϊϑαῦγ6. 

ΤῊΘ δρρι!οαύοι οὗἩ ὑπ6 σθῃθγαὶ ἰατγα οὗ Αὐὖ ὕο ὕμιθιη 15 οοιηρ]οαίοα ὮΥ 

ΤΩΔΗΥ͂ ῬὨγΒ10] ᾿ἤθθηοθβ. Τὺ 15 θοδῦ ὕμθη ὅο δμάθδυουῦ ὕο ἀθύθυτη!ηθ 

186 οἵἶῆοο οὗ Ατῦ ὈΥ ἃ οοηδιαἀογαύίομ οὗ {Π6 ᾿πηϊαύῦνο δγίβ, πα βρθϑοὶ- 

81}Υ οὗ ραϊηύϊηρ ΟΝ. 15 Πού ΤΊ ΠΟΥ ὑμδη βοα]ρύαγθ ἴῃ 15 οβδοὺβ δηὰ 

ΨΥ ἴῃ 108 ΓΔΠΡΌ. 

Τὴ ὑπγθθ τηοϑῦ βυρροβῦνθ βύυα θα οὗ ραϊηΐουβ οὗ ὑῃθ Ἀθῃδίβθδηοο 

Βνονπῖηρ Π65 τηϑυϊζοα 1 ἀθοϊδῖνθ ῬΡΟΟΥ ὕπο τηϊββίοῃ οὗ Ατῦ, δὰ 

ὑ86 ργουμάβ οὗ 105 ἔθ] υτθ. Ηρ 88 ποῦ ογοψηθα ὑΠ6 ΞΘΥ165 ὈΥ͂ ἃ ΡοΥ- 

ἰγαϊύατο οὗἩ ὑΠ6 14.168] αὐϊϑῦ, θαὐ 1 15. ποὺ ΠΟ] ὅο ραύθοΡ ἢΪ5. 11Π68- 

πιϑηΐβ ἔγοτα {Π6 βικούοιιϑϑ οὗ ἐμ6 οὐμοὸν ἐπτοθ, [π “ΤΑ Τρρο Τώρρὶ᾽ 

{86 ροοὺ νἱπαϊοαῦοβ {1160 απίνθυβα γ οὗ Αὐὖῦ ἀηβυθυὶπρ ὕο ὑπ ἔν] π688 

οὗ Ἰ1ἴο, πᾷ γοῦ ῥ]αΙ ΠΥ ᾿Ἰπάϊοαῦθθ ὕμ6 Ρ6 171} Ὑ ΒΙΟΝ 1165 ἴῃ ὑ} 185. ἔγδηκ 

Υοὐ ΡῈ] ποὲ ἄοντῃ ΤΥ Ρα860 ἰΟΕΣΉ, ῬΘΙΌΠΔΏΘΘ 1 ΙΔΔΥ τούτη 1 ΟΥΠΘΥΒ 
ἐμαῦ ἃΥ9 8616 

80 Π ὐ]γ, Ὀοαα 1] γ Ὀα1]}: ὝΘΕ 1 ὨδΥθ ρυγροᾶ ΤΥ ρα] }.᾽" 
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τϑοορηϊΐου οὗ “{Π6 να]ὰθ πὰ βἰριϊβοδποθ οὗ ἤρθη. [ἃ Απάγθα ἀοὶ 

βαγύο᾽ ἈΘ Βῃ6ν5 ὕΠ8 Ῥογοῦ οὗ ἔδῃ 1685 οχϑοαύίοῃ πϑυύΐγα! βθα Ὀγ ὑπὸ 

ἀρ ρογαῦθ δοοθρύίδῃοθ οὗ ἃ Ῥοοῦ δηὰ 5618} πιούῖνθι ΤΙ “Ῥιοίον ἱρπο- 

ὑπ8,᾽ {π6 Ἰοξϊοϑῦ 1468] δηα {16 ἔυ]]οϑὺ ρόνϑὺ οὗ ἱπηαρ᾽ παύΐοι ἀπά οχο- 

ουὐοι 816 Βυρροβοα ὅο Ὀ6 Θοιηδιποα, Ὀαὺ {π6 αγύϊδὺ 5 γἸ κα ἔγοην 

ἔδοϊηρ ἃ ψοΥ]ὰ βογαϊὰ ργουα δηᾶὰ ἀηβυτηρδίίϑί:ρ, μα ὈυγΙΘ5 Πἰβ γουκ 

ἴῃ. ΟὈΒουΤΊΥ. , 

Τὸ ψου]Ἱα ποὺ 6 ῬοΟΒ51016 ὕο ἀθβοῦῖρθ ὑΠ6 υϑϊββ ἔθϑιἰῃηρ ἸΏΟΓΘ ὑγα]ν Ετὰ Τῖρρο 

ὑπ8η ἴῃ Γρρὶ᾽5 ψογάβ: Τρρὶ. 

ΤῊ1Β ΜΟΥ Β Ὧο Ὀ]οΥ ὉΣ ὰβ 

ΝΟΥ ὈΙΔΏΚ: 1Ὁ Τ]ΘΔῺΒ πύθῃ βου, δ ηἃ τηθϑηὰ ροοά : 

Τὸ πα 18 χῃθϑῃϊηρ 18. ΤΥ τηθαῦ δᾶ ἀσῖκ, 

δο Ὁ 15. ἐμαῦ ἔογ εἴπ ἴο 566 {Π6 νοῦ 15 ἴο 566. 

ΤῊΘ Ὀδδαΐ δηᾶ {π6 ψοηᾶοσ ἀπᾶ {πμθ ὨΟΜΟΥ, 

ΤῊΘ ΒΏΒΡΘΕΒ οὗ {ΠΙῚΏΡΉ, ὑπ 6}. ΘΟΙΟΌΧΗ, Πρμΐβ απ βῃδᾶθρε, 

ΟμδηρΘΒ, ΒΌΓΡΙΙΒΟ6Β---8α αοα χτηδὰθ ἔμθχ 8]]... 
οος ῬδΙηῦ ΔῺΥ ΟἿΘ, ἃπα οοππέ 1ὐ ΟΥΠῚΘ 

Τὸ οὐ ἃ σα 5110. 

Τ. τὸ Ὀ6 βδια ὑμαῦ παύυγο 15. Ὀδΐογο 8, ἂπα ὑπαῦ ἐπ αγύυϊδῦ οδι 

πΟΙΌΠΟΥ ΒΌΥΡΔΞΒ ΠΟΥ ΓΘΡτΌά που 1ὑ, ὕΠ0 ΔΉΒΥΓΘΥ 15. ΘΟ Ρ]οίο: 

ΘΎΟ 7866 580 ὑμαὺ ὟΘ ἴονοὸ 

ΕἸγθῦ ΜΘη {0 566 ὑπο ραϊηἰθα, {1 ηρ8 6 δυο ρϑϑβοᾶ 

ῬΟΥΏΔΡΒ ἃ Βυπαγρα {65 ΠΟΥ Οδγρα ἰο 866 5... 

ον Αγ ΨΜᾺ8 ρίνθη ἴον ὑμαῦ: 

αοἂ 1865 ὉΒ ἴο Ὧ6]Ρ Θ80 ἢ οΟΥΠΘΥ 80, 

Τι Παρ ΟἿΣ χη αβ ουΐ. 

Τὸ 15 ὑμογϑίογο ἔα: 1685 α]Β] γα! γ ὕο ὑπ Οτγθαῦου ὕο βοϑὶκ ὕο “ραϊιῦ 

{Ππ6 500]8 οὗ τηϑιλ᾽ ὈΥ͂ αἸβραγαρίηρ' ὑποὶν "νοᾶϊθθ. Ενθῃ 1 βιοὶι ἃ ἰδίῃρ 

ἃ5 5001] 6 85 βθδυῦν ΜΟΥ ῬΟΒΒ110, ὑπ ἀδνοαῦ πρθοίαίοσ νουὰ “μά 

{86 βοὺ] ο ψνδῃὺβ νι Ὠπη 56}, θη 6 τούασῃβ οὐ ὑμδῃἸκβ. 

ΤἼΘ56 ργορηδηὺ ΜΟΥ 5 ἀθβοῦ 6 {6 τη8}}11014 Π6]α οὗ Ασύ, 105 ροου- 

18’ ᾿πίοσργθίαύϊνο ρονγου, δα 15 ἸλΟΥᾺ] οβδού, θαὺ ἴῃ σοπποχίομ Ψ 1} 

ὃ. Ῥογϊοοῦ, δὶ ἀπ ἤΆ}]6η, νου. ΤΉΘΥ ὕδκο πὸ δοοουηῦ οὗ {116 ΒΟΓΓΟΥ͂Β 

δια {81}ΌΥ6 5 Μ Ώ1ΟΝ ΘΟχ6 ἔσοπι ἡ δῦ πϊδῃ δ τη846 οὗ τηδη᾽; δα ὑῃθ 

οἰγουτηβύθιιοου ὉΠάΘΥ ΜΉΘ. ὑθ6 γ ἃγὸ ΒροΌκοι ρῖνο ρου α] ΘΙΏΡΉΔΒΙ5 

ο ὑπ6 τϑα!τγ οὗ ὑμαῦ ἀἰβογάθν πὰ ἴθ  ΒΙΟΒ πη ροβοβ ου Αγ {Π6 ὨΘΟΘ8- 

δ: οὗ αἰδοῖ] 1η6. ΤἬΘΓΘ τπηυδῦ ᾿παοοα 6. πὸ ν]οϊθηῦ ΒῸΡΡΙ βϑίοι οὗ 

Ν. 23 
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ΑὨᾶγθ8 
ἀ6] ϑατίο. 

ῬιοῖοΥ 
ἱσηοίαβ. 

ΤῊΕ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΝ ΟἨΗΒΙΒΜΤΙΑΝΙΤΥ ΤῸ ΑΒΤ. 

ΒΥ Ραγύ οὗ ὕσὰο παίαγθ ἴῃ 86 θη ἀθδνοῦῦ ὕο σαΐῃ ὑπ πἰρῃοδὺ ᾿θβθο 

οὗ εαγέϊι, Ὀυὺ ὑπ6 ἀἰνίπθ τηϑϑηΐηρ' πιυδὺ Ὁ6 βουρῃὺ ὑμγουρῆ ὑπ6 ὑγᾶοθβ 

οὗ {86 αἰνίπθ 1άθα], 8ο {παὺ ὑΠ6 αὐύϊδὺ “τλαῖκοα ποὺ ΠΟΡΘ5 βιιῖη ὑμτουρῖι 

{π0 ἤρβαι ὑμο νυ ἔγαγ. 

Τ|ι6 ἔα]υγὸ οὗ Τρρὶ βρυΐηρθ ἔγοπι ἃ γϑϑούΐοῃ δραϊπδὺ οοπυθηίίοιι- 

αἰϊῦγ. Τη 86 δεβογύίοῃ οὗ {Π6 αἰνίπθ ρου οὗ Ναύυσθ ἴθ ὀνθυϊοοκϑ 

ὑπ6 γον οὗ οογγυρύϊΐοθ, ὙΠ6 ἔα] υγθ ἀπ ὑπ6 βυοοθθ οὗ Απάγοδ 

46] ϑαγύο 816 οὗ ἃ ἀϊδδυθηῦ Κὶπά, ὙΒογο 15 ἴῃ τη ΠΟ 56π86 οὗ 8 

1Π|π|108.0]6 ΡΓΌΡΤΘΒ5 οὗ Αὐῦ 85 1τὖ “Ἰὐογργοὺβ αοα ὕο τλθπ,᾽ “1 οδι 40,᾿ 

ἢ Βᾶγ8, “Ἃο ΘΑΒΙ]Υ, 

ΜΠδὺ 1 Κηον, 
Ὑμαὺ 1.866, ψμδὺ δὖὺ Ῥούίοπι οὗ ΠΥ Ὠδαγΐ, 

1 18}. ΤΟΥ, 1 1 ΘΥΟΥ ψὶβη 50 ἀθ0ρ.ἢ 

ΤῊ Ἰαϑὺ ψόογαβ σῖγα ὑπὸ οἷα ὕο 5 ροβιὑΐοθ, Ηὸ ἢδ5 ἀθ θογαΐοὶγν, 

ἸΣΥΘΥΟΟΔΌΪΥ, ΠἸτηϊ θα ἢϊ5 1468] ΟΥ̓ δὴ ἀμνγουῦῃγ ρϑβϑδίοη, [ἢ οαγίδ δηὰ 

ἴῃ ἢθάᾶνοιη, 85 ἢ6 Ἰορκβ ἔοσψαγά, μῸ δουρί ἀδἔθδῦ 85 ὑῃ6 ὀοῃβθαιθηοθ: 

80 ἢ6 οἤοοθθθ. Ηθ [ιὰβ ἰούϊογθα Πἰτηβο] ἢ ἃ βύγινοβ ὕο ὑπίη]ς ὑμαὺ 

“(οἂ Ἰαϊὰ ὑπο ἔούθον., 

Βυῦ πομὸ Π8 1688 ἢΘ 15 Θοῃβοῖοαβ ὑπαὺ ᾿18. πιδύο!] 55. ΡΟΥ͂ΘΥ ὑγὰβ 

σῖνϑιη ἴλη ΤῸ βοιμοῦμιηρ' ΠΟΌΪΟΥ, Ηδθ ΤΘΟΟΡΎ 505. ὑΥΌΘΥ στοδίμ 88 10 

Ρἱούυγοϑ 1685 ρογίθοῦ ὑπδιι ἢ18 οσσὰ, Τ|ὸ οομρὶοίθ ἔα] Π]πθηῦ οὗ ΠῚ5 

ἀδϑίρηι ἰδ 18 ΘΟ ἀθιη ΔΙΟΗ: 

ὃ. ἸΏ8}᾿Β ΤΌΒΟῚ ΒΠΟΙΪ]α ὀχοθθα 18 ΕἼ ΔΒ}, 

ΟΥ ψηδὺ5 ἃ Ὠθᾶνθῃ ἴῸΥ ἢ 8}} 18 ΒΟΥ ΡΥΟΥ, 

ΡΙΔοΙα δηα ρευίθου ψ] ἢ τὴν δγὺ---ἴῃο σατο ! 

Ηδ ἢδ5 βαϊ4 οὗ ὑπ Μδάομιηδ, μοῦ ψᾶ5 Ραῦ {1Π16 ᾿πηδρὸ οὗ 15 Ψ 176. 

ΤΠ 15. πὸ ἐμίηρ, Τιονθ] 80 βυοἢ ἐπίηρα Βμου]α Ρο--- 

μὺ γοῦ Ἰοοϊκῖπρ' θδοῖκ ἰο ἔμ ΟΣ δα ἀπ] 16 ἀαγβ (6 ὑπ η Κ5, ἀα- 

ἀγοϑβῖηρ ᾿μπογθζί, ον ἢ 
οοὐυἹὰ ρϑὶηΐ 

Ομ6 μἱοίυγθ, ᾿αϑὺ ὁΠ6 πιογθ---ἰ 6 ἼΣΘΙ Π᾿ 5. ἴδ0θ, 

Νοῦ γουχΒ {}}15 ἐλτη6 ! 

ΤῊΘ δυύϊδὺ μπᾶβ ῃθϑᾶ οἵ ἀἰβοριπθ: μῸ μ85 πϑϑα οὗ ἀδνούϊοιι ὕο 1") 

απαὐζαϊη8}}6 1468]: [6 πὰ5 πθρᾶ 8180 οὗ α})-βο] γοραγάϊηρ ὀουγᾶρθ, ΤῈΡ 

Ρδύμοβ οὗ θαυ ύμ]γ ρδββίοι ἰῃ {88 οοπἤθββίοι οὗ Απάγθα 18 1685 ὑουοίηρ 

[μδῃ {π6 561. ϑϑδιοουηθηῦ οὗ “ὑ}6 ἀπίκμονγῃ ρδἰηύθν,᾿ ΠΟ, Θοῃβοῖουβ οὗ 

ῬΟΥΘΥ ἃπἃ Ρύγροβθ, Κθθν αἰΐν ὅο ὑπ6 7ογ οὗὨ ὑγυπιρ!ια ΨΥ ΐοῃ ἢ 
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τιΐρὐ ΒΘΟΌΓΘ, γοῦ ΒΗ. 1} 1(5. ἔγόση ὑπο οο]ὰ μαγαὰ οὐἱ λοίβι οὗἨ 8 ογονὰ, 

“45 ἔγοχῃ {ἢ ΒΟΙΔΊΘΥΥ ἃ Ὠὰ,᾽ δ ΟΠΟΟΒῈ5 ἴῸΥ 18 ὑοῦ αἰ δηὶ ἀη- 

ποὐϊοοα ἄθοᾶυ. Ηδθ [ὰδ ἔαϊ]ϑὰ ὕο δοϊπον]βᾶρβ ὑπ6 συϑα ον οὗ μἷξ 

τη ἰββίοη. ΤῈΘ ἀαοβύϊοῃ ἔον ἶτη γὰ8 ποὺ ΠΟῪ τῆθη ψου]ὰ Ἰαὰρθ Ὠΐπη), 

Ὑ ΠΘΠ6. {61} Ὀγαῖβα ψψουἹὰ πο] ἃ ἰδ μου, Ὀὰὺ ψπϑῦμοῦ ἢ μα 8 

ὑγυδὺ ἴο αἰβοβαγρο, αἰβδγθηῦ ἔγοτη ὑπαῦ τηοηοξοποιβ ἔβας ψ ]οἢ ἢ 

ἴοοῖκ ἰο ΠἸΤηΒ6] , ραϊ πα ηρ᾽ 

οὐ Ὧ6. ΒΔΤῚ6 Β6 1168, ὙΙΓρίη, ΒαΡρα δηᾶ ϑαϊηῦ, 
1 {10 βαη6 οΟ]α, 6α]πη, Ὀοδα Ὁ] τορηγᾶ. 

Τὸ τηϊοῦ ἤν Ὀθθη ὑῃαὺ “ποροπμαηΐα νου] ἃ ἤᾶνο ἐσαΠοκοα ἴῃ 8 

᾿ιραχύ᾽; Ὀαὺ ὑπο οουἹὰ ποῦ ἤδνο αἀἰβριυ ϊθοα ὑπὸ μραγθ 5 ἐοδομίηρ, Τύ 

πῃ πανὸ θδθη ὑμαῦ ἢΐ5 ρ᾽οὔαγοβ ψου]ὰ ἢᾶνο ᾿νοᾶ ψ τ ἐμοβο ἢ 

οοηῦ θη ἴοὺγ ραγηϊθαγα δηἃ ὨΟυΒΟ ΠΟ] ἃ- αἰ, 

Ὀαῦ πὸ 4]] ογὸ οουἹὰ μᾶνα οχῦϊπρυ μοῦ (δ6 Πρμῦ οὐ πὶ Ἰηϊογργοῖα.- 

ἐϊοη οὗ 1136, ΤῊΘ ψοΥκ οὗ {86 γύϊδὺ 15 ἃ θα 16, ποὺ ψιῃουῦ Ἰοθ5 δια 

Β. δ Ιηρ, δμα μ6 τηπϑὺ ὈΘΔΥ 108 ΒΟΥΓΟΎΒ, δῦ 85. Π6. πγαβῦ ΟΧΘΙΌΪΒΟ ὑπὸ 

Ραυοιηῦ 561 -οοηὕγο] οὗἨ ὁ6 ΨῈῸ δ ὕο ὑθοόυ ον δὴ ᾿πηΔρῸ ῬΑΥΌΪΥ τηϑυγοα 

ϑηα ἀοΐαορά, διὰ ὑο Κθορ ἴῃ νἱβρογοῦϑ δοῦν: Ηἷβ Ἰοξϊοϑὺ ἀβρ᾽γαίϊοη. 

ΑΙ] μπαύαπγο, 811 116, 5ο ἴα ἃ5 1 ὁδῃ 6 ργοβοιύοα ἀπάον ὑπ6 ἔογπι Ιβοδαῦν. 

οὗ Ῥοδαῦγ, 15 ὕπο Π6] 4 οὗ Αὐτὶ, Βαῦ {86 Ὀοαχύν ψΈΣΟἢ .5. ὑπ6 δἴχῃ οὗ ὍΝ ἘΠ τὴς 

ΘΟ γἰβύϊδη. Αὐὸ 15 γοζουσοα ἰο ἃ αἰνίηο 1408], [Ιὐ 15 ποὺ “οὗ ὑπ6 μουν], " τ 

85 πη τηρ 1θ ΒΟΌΤΟΘ ΟΥ 105 18] τηθᾶβασθ ὑπογθ, Ὀαὺ “οὗ ὑπο δίπουν, ἃ5 Αὐῦ. 

ΘΟΡΡΟΒΡοπαϊπρ ὕο δῃ. ἀπβθθῃ ὑγαΐῃ, ΤῈῊ6 ν]81016 ὅο ἐπ6 ΟἸγϊθθϊαλι Θγ0 

ἰβ ἴῃ ΘΥΘΙῪ ραχύ ἃ τουθίϑίϊοη. οὗ {π6 Ἰῃνίβι 106, ΤῊΘ αγοϊδὺ, το 86 

μοθὺ, 8608 ὕπ6 ἱπβηΐνο ἱπ ἐβίηρθ, δα, ἀμάθυ ὑπ Θομ  ὐοη5 οὗὨἨὨ [18 

ΜΌΓΚΒ, Βαρροβύβ }ύ. 

5ὅ'ο ἴαν {Π6 αὐύϊδῦ 5 ραγϑαϊυ οὗ Ὀθδυῦν 8 Ἰπηϊοα, Τὴθ ῬΟΌΠαΔΥΙ͂ΘΒ Ρορίνο 

αἰ ΐη πνοὴ μ6 15. οΘοηῆηρα Ψ1}1 ποῦ αὐναγβ 6 ὕΠ βαγηθ, Ὀὰὺ ὑΠ6Ὺ μὰ νει ες 

ὙΠ ΑἸ ΤΥ 5 Βανο ὑΠ6 βᾶπιο τοϊαὐϊοι ὕο πιοτα] ἀἰβοῖρ] 0. ΤΟΥ Ψ1 ἀἸΒο1}}116, 

ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΑ͂ ΠΝ ὑπ οἰγοιτηβθίαποορϑ οὗ [μ6 ὑΐϊπιθνρ Απα {16 (1501Ρ}1η6 

οὗ βϑθῆβο δῷ ἃ Ῥοϑίξένθ δῃᾷ ποῦ ΟΪΥ ἃ ποραύϊννθ να]αθ, [Ὁ Ὀγΐηρβ 

ἰηΐο ΠΟΔΙΠΥ δοίϊομ ἃ ρόνοὶ οὗ ροοάπθοεθ ΜΆΙΟΝ ἃ τρία δβοοίλοϊβτη 

Κϑθρα υπυβοᾶ ἀπ ὑδπᾶβ ἔο ἀοϑύσου. [π {18 ψγν ΟἾΥΙΒυ ΔΉ] 18 8016 

ἴο βῖνο Ὀδοκκ, 88. μδὰθ Ὀθθη ΔΙγοαΥ ἱπάϊοαίοα, ψηδὺ γὰ8 Ἰοὺ Ὁ {6 

οουγαυρύΐοη οὗ [86 οἱά Αὐγδῆ ραββίου ἔοῦ Ναίυγο ΑΚ} ὑμαῦ ψὰβ δὖ 
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Πυβὺ τοίθυγϑα ὕο ]Ἰταϊ θα ἀἰνὶ πιδῖοα 15 βθνσῃ ὕο ὍΘ Θββϑθη ΠΥ δὴ 6χ- 

ῬΥΘΒΒΙοη οὗ ομθ Ὀινῖπα ὟἼ11. ὍΘ βρὶ γἰῦαϑ] 5|ρὴ5 ΤΊΔῪ ὯΘ φΥθδῦΥ 

ΟὈβοαγοα: ὉΠΟΥ͂ ΤΠΔΥ ποὺ Ὅ6 ἴῃ ΘΥΘΥΥ Οδ86 Οἰβυϊ ΠΟΥ] Υ ἀἰβοονθι ]6 ; 

Ὀαὺ ὑΠ6 δαβύγδηοο οὗ ὑπ6 βἰρηϊῆσδποθ δηα ρυγροβο οὗ {Π6 ΨΠ0]6 οἀπποῦ 

Ὀαῦ ΠΠυπϊηαύο ὑπο οὐσαγ οὗὨ ΟΥΘΥῪ ρατγί. 

Απὰ ψὮ116 ὑμ6 6] α οὗ Ομ γἰβθύϊδη Αὐὖ 15. ἴὰ οὴθ βθῆβθ ᾿ἰγαϊ θα ὉΥῪ 

ὑπ γϑοοσῃϊίοη οὗ ἃ βρὶ για] ἀοσθϊηγ οὗ ἃ]1 15 ἔγαιῦσ, 1ὑ 15, ἴῃ ΘποῦΠ  Υ 

Β6η86, ὉΠΙϊοα, Τὰ υπαογβίαπαϊηρ οὗ Ναΐαγο 185 ἀθορθηθᾶ δηᾷὰ 

ΘηΪαγσοα γι 6 ργόργοθβ οὗ 11ῖ6, ἘΙΨΟΥΥ ΑἰΒΟΟΥΘΥΥ ἃ5 ὕο {116 ΒΙΒΟΟΥΥ͂ 

οὗ ογθαύϊοῃ, ΒΟΟΠΘΥ ΟΥ̓ ἰαύθυ, ῥΙδοθθ ΠΘῪ ἴογοθθ ἴῃ ὑπ υύϊδὺβ μϑηᾷά8. 

Τὺ τπδῪ Ὀ6 βοιηθ ἀθίδὶ] ἃ5 ἕο ὑῃ6 ἔουιηδύϊοῃ οὗὨ τΌΟἶτ8, ΒοπῚ6 ΔῚ ἃ5. ὕο 

{Π6 διτδηροχηθηὺ οὗ ἰθᾶνοβ δηᾷ Ὀγϑηοθθθ, βοὴθ Ῥῃθηοιηθηοι οὗ Ἰραῦ 

ΟΥ̓ νΔΡΟΟΥ, ΜἬΪΟΝ μδΔ5 ὈΘΘῺ ΤΟΥ ΠΥΠΙΥ͂ 56 ]χθά; δηα 5 οΥ Υ ὑΠ6 

Ραϊηὐου 5 ἱηὐογργοίαθίοη οὗἨ ὑπ Ἰδμαάβοᾶρο Ψ01}} ΟΠἿΌΡ ἃ ἤ.}10ν γαίῃ. 

ΤᾺΘ τηϑύγαοίοα ογοὸ ψ1}} ἀϊβοθυῃ ὑΠ6 ἱπιρογύδποο οὗ βοιὴθ τηϊπλαΐθ οῇἴϑοῦ 

8ηα {π6 γύϊϑύϊο ᾿πϑύϊποῦ ψ111] πον μον ὕο σον Υ ἰῦ ὕο ὑπ ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ͂ 

βροοίαϊογ", 

ΤΠ τε ϊδί ΕῸΥ ὑπὸ αὐ ϊδὺ ἢδ5 Ὀοΐδ ἴο Ἰηἰογργοῦ δηα ὕο δι θοάγ. Ηδ 885 ἴὸ 
Ἰηΐοῦρτοίβ . : ᾿ ΠΕ: 
ἀηᾷ ὁω- βϑὶῃ ὑπ 1468] οἵ εἰν βυθ)]θοῦ δῃα ὑβοη ἢὸ 88 ὕο ργοϑθηῦ τὖ ἴῇ δῇ 

Βύπιρε, Ἰη 01} 10 1016 σαρο. Ηδθ 15 ἰο ρίνθ ὑμ6 τἱριιὺ οἴοοϊς δα ὕο οἱ] οαὐὖ 

ὑπ0 τὶρὺ ἔοι! ρ. Ηδ Πᾶ5, 5 ἰῦ ψγογθ, ὕο δηδον ὑγιυῖπ ὑπ 6 ν61}, ἃπά 

οοτλΐπρ ἤογο δ ἀσαῖη ο ἀθοϊαγο [15 ΠΟΆΥΘΗΙΥ ΥἹβίοηϑ ὕο θη, ἢΠΘ 

15. ποῦ ἃ ὨΛΊΥΤΟΥ Ὀὰαὺ 8. Ῥγορμοῦ, Τὴ6 ψουῖκ οὗ ὑπὸ ῬῃούορΤΡΠΘΙ ΤΠΔΥ͂ 

ΠΘΙΡ πἰπι, Ὀαὺ 1Ὁ ἴῃ ΠΟ Β6Π56 ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ Ὠὶβ δἷτη, ὙΠ]Οἢ 15 ποῦ ΓΟΡΤΟ- 

ἀπούϊοπ θαὺ ὑταπεαὐΐοη. ΗΠ μδ5 αϑάϊοαίοά ὑπο οῖοο οὗ δὴ αὐὐϊϑὺ 

ΨῈΟ ΒΙΤΏΡΙΥ τοροαῦϑ ἔογ ὑμ6 τηᾶ85 οὗὐἨ πιο δῦ ὑΠΘΥ 5060 ὑπθηηβ6 1 68. 

ΤΊιΘ αὐὐϊϑῦ ὈϊΪὰᾳ ὑποιὰ ὈΘμο] ἃ {86 1468] 85 1ὖ 18. ᾿18. ὈΥΪΥΊ]Θρο ὕο γ68}156 

1, δ 5υγῖνοβ ὑο τηδῖκο οϑαν ο οὐμοῦβ ψμαῦ ἷ8. κοι  ΒΘΏΒΙ ΠΤ 

Δηα ροπούγαξίηρ ᾿πϑίσῃῦ μανο τηϑᾶθ νἱβι0]6 ὕο εἴπη, ΤΆΘΙΘ 15, 88 ἴῃ 

ΘΥΨΘΕΥ͂ ὑγὰ ροθπι, 8 Θἰθπιθηὺ οὗ ἱπῆπιῦγ ἱπ ἷ8 νου κθ, ΤΉΘΥ βαρροϑὺ 

βοιῃθύβιπο Ῥογοπα ἐπα ναΐοι ὑπ6 ἀἰγ οὐ ργοβθηῦ : βοιηθυμίηρ ὕο ὯΘ6 

1 ὝΏθα ἐμ6 ΤΆγηΘΙ ΟοἸἸθοίΐοη τ88 [0]οσίηρ οὔθοί : “Ν. Β. ΤῊΘ ἀπᾶογ-Β᾽ 40 
βγθὺ ὀχ οἱ ϊοᾶ αὐ Μαυϊοσουρ Ηουδθ, οὗ ἃ ἰδυχθὶ 1θαῇ ἄἀοοθβ ποὺ βἶμθ. 
Ι ΤΟΙΏΘΙΔΘΟΙ Θχϑιηΐηΐπρ 8 5 κοίσῃ-ῬοοΚ σσψουὰ Ὀ6 ἰηἰογθδίϊη ἰο ΚΩΟῪ ὨΟῪ 
ψΙσἢ οοπἰαἰ θᾶ βοηιο βέεϊθ95 οὗ ἰαατοὶ ΤΌΤΩΘΣ οοηγογαᾶ ὑμ6 οἴοοῦ Μ 16 Ὧ6 
ὈῬΌΒΒΘθ. Αὐ {86 5140 τχδϑ ἃ ποίθ ἐο 80 ποίϊορα. 
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Ἰοοκρα ἴου, δῃᾶα ἴδ] ῦὺ αἴξου, ὑπουρηῦα  ΊΘἢ ΤῊΝ χαϊοῖζο θαὺ ἀο ποὺ 

ϑαυϊδῖγ. ὅο 1 15 ὑπαῦ 
ΑΥ ΥΔῪ {611} ἃ χα ἢ 

ΟΡ ον, ἀο {86 ϊηρ 58|81}1 Ὀγοοὰ 86 ἐμουρμιὶ, 
ΝοΥ στοὰς ὅμ6 Τῃουριῦ. 

ΤῊΙΒ. οομϑιἀθυὕοη Ρ]δθος ἴθ ἃ ὑὰ6 Ἰοὺ ὑπ6 ἀληρον οὗ {6 161} οὗ 

ΡῬΟΡαΪΑῚ ΥΘΔ] δὴ 1ὼ Αὐ,. ΤΟΥ͂Θ 5 ἃ μά, πὸ ἀοαυθῦ, ἀν Ποϊηρ ΠθΗΣ 

ΘΔ ὈΪΘα ὕο 800 Β0116 5666 ἔϑι: Τϑιηονο ἔγῸ}}) 18 1ῃ {1Π18 ΟΥ̓ ρ]δοθ ἃ8 1 

ΟΣ] ἤν ργοβθηΐθα ᾿ὐβοὶὲ ἴοὸ δὴ οὐ ΠΆΡΥ Οὔβουνοῦ ; θαῦ ΘΧΔΟΙΥ 

ἴη ΡιῸρογύϊοη ἴο ὑπ ὡγυδηάθυν οὗ ὑπὸ βαβ)θοὺῦ βο ἢ ἃ βαρογῇοϊαὶ 

ΡογγαΙ Ὁ 15. ΚΟΥ ὕο Ὀ6 χῃ]8]θαάϊην, ΤῊθ προούαθον 5 ὑοπιρύθα 

ὕο τοϑῦ ἴῃ ὑμαὺ “8101 ἢ ἀπάσυβίεμαα αὖ ὁποὺ ; δα μα Ἰοξυϊον ὑπουρὶὶ 

νᾶ ῸΘ ΠΠΡΥΘΒΒΙΟῺ ὙΠ]ΟΩ 6 Πθα ὈοΐοΥθ 15 Ἰοϑὺ δηα ποὺ δϑϑιϑύθα Ὦγ {16 

ὀχύθρῃδὶ ἀθύϑ]β. 10.) ὈΥΟΥΘ55. [0 σίνὸ ὑμ6 ᾿ἰὐογα] ὑγαῦῃ. Οὐ, ἴο γμαὺ 

86 ὑσαύμ ἴῃ ἀπούμου Πραῦ: ἐμ ἀϊνίμο δοὺ ψὰβ Αὐξθα ἰο ΟΟΒΥ͂ΘΥ ὑπὸ 

αἰνίμπο χηθϑμληρ ἃὺ ὑμοὸ ὑϊππ οὗ 108. Οσουστόοηῃσο, 1 γο]αύϊου. ὕο ὑῃοβὸ 

0 Ὑ]ύπμθοβοα 10, Ραὺ ἃ γ68]Π5016 χτοργθϑθηθαύοι οου]ὰ ποῦ ρῖνο ὑ|ιὸ 

ΒΒ. Π1Θ ΤΩ ΡΥ ΘΑΒΙΟῚ ὕο ἃ ΑἸ θη ἀρ, 

15 15. ΒΙΡΏΔΙΥ ὑπ οᾶδο Ὑ10}1 ΒΟΘΉΘ5. 1. 16 (ο5ρ61 Ἡ ἰϑύοσγ. 1} ἴῃ βουῖρ- 

Θασγ ΟἸαγο Ὄγ ἃ τἱρῦ Ἰηβυϊηοῦ τον θα ἤρου βοθίτησ δὴν αἸγϑοῦ ἐκο ΝΝ 

γΒρυδβθη δθίοῃ οὗ ἰὴ Τωορὰ, Τύ ννὰβ ἴο!ὺ ὑῃδὺ ὑῃ6 γϑα]ϑῦϊς ὑγθαύμηοηῦ 

οὗ ΗΙβ Ῥρύβοιῃ οοὐἹὰ ποῦ υυῦ ΘηαἀδΏΡρΘΥ ὑπ Πν1Π0} 56 056 οἵ 6 

Μα]οδὺγ μοι ὑπ6 Ομανοὶ 8 Ἰραγιιῦ ὕο γοσορηδο, ΒῪ πὸ οἴἴοχὺ 

οου]ὰ ὑπ6 βρϑούαθου ἴῃ ἃ ἰαύου ἂρ ρΙδοο ΒΠΉΒΟΙΣ 1 0116 ῬΟΒΙΌ1ο) οὗ ὑῃθ 

αἰβοῖρ]ο5. υθέοσα ὑπὸ Ῥαββίο ὡα ὑπὸ Λβοθηβίοη, 17711ὸ χϑοῦ τργο- 

απούΐζοη, 1ἢ 1ὖ ΜΟΓΘ ῬΟΒΒΙΌ]Ο, οὗ ψῃαῦ τηθὺ ὑΠ0}} ΟΥο8. νου ποῦ 

Ῥγοάποθ οἠ τὰ ὑμ6 οἤοοῦ ὙΠΟ}. ὑΠπὸγ ὀχρογιθηοθα, 'Ἴιὸ βοόθηο ψοῦ]ὰ 

ΤΘΟΌΪΘ υ δύο 1ηὐορργθίαιο. ἴῃ οὐ ον ὑπαῦ ὑπὸ 1ἄρϑι τσ ῦ ὍΘ ῥγο- 

ΒΟΥΥΘα, 

Α ργοαῦ αὐύϊϑῦ οδη δ΄οπθ ἀδύθυ 0 ψ δῦ ὑπ6 ἰαὴν οὗ ᾿ηὐογργούδ- 1Ππβίτδ- 
: : ος ΠΙΟΩΒ ἔὍὴιὶ 

ὑΐοι τηυϑὺ 6, δπὰ ονθὴ ὑΐθη ἢ ψν1}}} ποὺ ΒΙπιβ6 1 δἰνναυβ ΟὈΘΥ͂ Τῦν (μρ ἐγχομΐξ- 

Τνο {Ππὐγαύϊοιβ ὕδκθη ἔργου) ὉΠ 6 ΘΟ Ομ θοῦ οὗ βϑογθα πα] ]θούβ, ὑΠ6 ταν τ 

Μδάοπμα μὰ ὑπ Οὐ ΟΠ ΧΙΟΠ, ΠΔῪ βοῦνθ ὕο ὑχίηρ οαῦ ὑπ ἐπουρμὺ ἀοιμπᾶ. 

ΜΉΙΟΣ 1 ΙΒ ὕο Θαιρδβῖβο, [πὶ {π6 αάοννα αοἰΐω δορφσιοίω Ἰλο 0116 

ἢὰ5 ρίνθῃ δὴ ὀχααυϊβἐθ παύαγα]! ΡΥΟὰΡ οὗ ἃ Μούμοῦ ἀπά ΟἸ1]α, ογοῖ- 

βονίηρ Ὑ ἢ πυμηδη ὑθπάθγηθβϑ, αβοούϊοη πὰ ργοιὰ ἸΟγ, μα γγν6 ἰΙοοὸκ 
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ΤΒΘΟχαοὶ- 
Ἀχίοη, 

Αὐῦ ΤΩ] 15- 
ἴουῖδὶ, δηὰ 
πούϑῃ ρηὰ. 
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πὸ ἔπ; ἴῃ {ῃ6 Μαάοηηα αἱ ϑαγι ϑἰδίο Ὧ6 Ὧδ8 γϑηαθγθα {ῃ6 ἰάθϑ 

οἵ ἀἰνίηθ τπηοἐμουποοᾷ δηά ἀἰνίπθ Βομβμῖρ ἴῃ ἰη 6] 1 0]6 ἔοττηβ, ΝῸ 
ΟΠ6 οδῇ γοδὺ ἴῃ 86 ᾿μάϊνιἀυ] ἔρυγοθ, ΤῊθ ὑγθιλαϊουβ ἔα] 688 οὗ 

οιηούϊοα ἴῃ ὑπο ἔαοο οὗ ὑπ6 Μούμον, ὑπ6 ἰηὔθηβθ ἔδυ ὑθδοηρ ρα 26 οὗ 

{86 ΟἸ1]4, οοηδύγαϊη ὑπ6 ὈΘἢΟ]6υ ὕο Ἰοοὶς "ογομᾶ, ΒῸΓ τη ἴοο {6 

ουγίαϊη 5. ἀγαννῃ ἀδιἄο: ἢ6. 6615 ὑῃμαῦ ἔθου 15 ἃ ζ6 ΠΟ Β ἢ] οὗ δασὺῃ 

ἢ θάνοι πα οὗ ἤθανθη 10} αν, δια απαἀογβύαμαϑ ὑΠ6 τηθδηϊην 

οὗ {π6 αὐϊομπααπὺ ϑαϊπὺθ ὙΠῸ ΘΧΡΥθδα ὑπὸ αἰβογοηῦ δδρϑοῦβ οὗ ὑ}}1Ὲ 

ἀουῦ]ο οοτημηαηΐοη, Τῦ ἸὩΔῪ Μ06}1 "Ὲ ἀουϊ ο ΜΠΘύΠον ὑμ6 ΟΥ̓ΟΟΘΙΗΧΙΟΙ 

15. ἴῃ ΔΗΥ͂ ᾿Π]ΘαἸδῦο ΒΠδρο ἃ ῬΙΌΡΟΥΙ δα] θοῦ ἕον Αὐῦ, Τῆο ἱπιδρθ οὗ 

186 Θορά ΟΠ γϑὺ 15. ἔογοῖρῃ ἴο δουρύαγο, Ἐνϑῃ ἰὴ 86 γϑοογὰ οὗ {6 

Ῥδββίοι οδῦδ 1ἰθ συν] ον ἀΡ ἢ Μ]ιούουυ. Απᾷ ἔλι6 τηϑύουϊαὶ τ ρσο- 

βοηὐαίίοη. οἵ {1Π16 ΒΌΡΘΓ οἷ] Δρρθαγποθ οὗ ὑπαὺ Ώ1ΟΝ δῦ 4 ο}}}} βῆθνγβ 

ἴο πᾶν Ῥθθη 1116 {πγουρ] ἀθαῦ ἀρῆηθα δηα ρογρούπδίοβ ὑποπρ]ῦϑ 

ἔογοισῃ ἰο ὑπο αοσρθὶ. ΤΠ Οὐ ἤχιοῃ ὈΥ Ν᾽ δἸαβαπο, 11} 105. ον Θὺ- 

ΠΟΙ Ἰηρ ραΐπΠοβ δπα ἀδυκηθ85 οἵ ἀθϑοϊδίϊομ, ν}}}} βμθνν δῦ 1 τηϑδιι', 

ἴῃ ΘΥΘΡῪ ὑγαϊῦ 1τῦ ργοβοηῦβ ὕπο ὑπουρὶιῦ οὗἩἨἉἁ ΠΟρθ]655 ἀοζοα δ, Νὸο ΘΑΥΪΥ 

ΟΠ τ βύίδη ψουἹὰ πᾶν ἀαγθα ὑο Ἰοοὶς προι 1. Υ̓ΘΙΥ Αἰ Πδτοπέ 18 90 

οὗ ὑπὸ φαυ]θϑῦ ὀχδιηρίο οὗ ὑπ6 ὑγοαδιθιῦ οὐ ὑπ6 Οὐπυς χίοα οα ὑπ 

ΒΙρΡΤ δ ΠΡΌ ΟΥ̓αΟΙΗχ", [πη ἐλιαὺ 116, νίσοιιν", "οααῦγ, ὕτᾶσθ, ὑπ 8. Ορθὴ 

6Υ͂6, δ1ἃ ὑπο ἔγΘΟΙΥ οαὐδύγούομοα ἄστη, βαρσοδὺ ὑπὸ Ἰάοα οὗ Ἰονίπρ ἀπά 

νἹΟὐΟΥΟῸΒ 58 ΟΥ 06 ογονποα υ]ῦ 105 γονναγ, ΤῊΝ 15 8ὰ δι θοαἀ πηθηὺ 

οὗ ὑμ6 1΄οὰ : {86 ρῥ᾽ούπχο οὗ Ὑ᾽ο]αΒθα 162 15 ἃ γοα]Πϑαύϊοῃ οὗὁἨ ὑπ6 ρρθβϑι- 

δη06 οὗ ὑπο Ῥαββίοη, 

ΙΣ {πὸ νίονγ οὗ Αὐὸ ψμΐοι μὰθ Ὀθοι σίνοιῃ 15. οογροσῦ, 15. ὈΥΤΙΠΏΔΥΥ 

ἀορυϊϑύϊοῃ 15. Ρα]16 αἰνὰ ποὺ ρυϊναῦθ, δηα 1Ὁ ου]τηϊηδῦθϑ ἴῃ ΜΟΥΒΙ:Ρ, 

ΝοΙύΠοΥ ἃ ργοδὺ μ]οὔπι "6 ΠΟΥ ἃ στθαῦ ροθῆλ οδῇ ὯΘ ἴῸΣ ἃ 5170 ῬΟΒΒΘΒΒΟΥ͂. 

δ 1 1185 ὈΘΘη δὖ 81] ὑϊπη65 ψῇθη σὺ Πδ5 Υἱβθη ὕο 105 ΠΙρἢοϑῦ ὑγΠ ΡΒ, 

Βυῦ δ8. δ) ΟἸθιηθηῦ οὗ ψΌΥΒΠΡ Αὐὖ τμυϑὺ Ὧ6 Β66ὴ ἰο ὯΘ αἰβυ ΠΟΟΪΥῪ 

τ ἰδίου]. [ἢ ΘΥΘΥῪ ἴογτῃ, ταυβὶο, ραϊηὔϊην, βου] ρύαγο, ᾿ῦ τηυδὺ ροϊηύ 

Ὀργομα ἐπ ᾿πηιηθάϊαΐθ οβοθοῦ, Α5 Ἰοὴρ 85 1 βυρροβῦβ ὑπ6 αβρίγαύίοι 

1Α β281}1 Θηργανίης 8 ρίνθη ἰῇ ΗἾΟὺ ἃ8 ΟΥ̓ΘῚ ὈΘΙΌΤΘ {16 ῬΉΥ51641 ΘΑ: 
ΜΥΒ ΦΑγηθθοη ἘΒ ἢ βίον Ο0 ἐἾ6 1,ογά, ἰ. ἵνα τί με ἐγκατέλιπες ; 
205. 3. ΜΥ8 ΦΖΠΊ650}}Ἐ Η ἰϑίογῃ οΓ ἐἢ6 1,ογΩ, 

2 116 Τιογὰβ ψογάβ ἰὼ [ῃ9 ΟὍΒΡ6Ὶ] 11, 330. [ὐ ἴ8, 1 ἴθατ, ἀοι θέα] ΒΘ ΠΟΥ 

ὨΔΥΤΑΟΥΘ ΒροΔ Κ οὗὨ (116 υὐϑουιηοϑὺ οο-ὀ {Π6 γουξῃὉ] ΠρΌΧΘ 8 ΘΟΥΥΘΟΥΪΥ ρἴγθη, 
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εὐο ΤΥ ρτϑδὺ ρίουυ, Ο Τωογὰ;, 11 15. ποῦ ΟὨ]Υ δι οἤδυϊηρ, υὰῦ ἃ συϊάθ 

δα ἃ Βυρρουέ. ὙΠ οα 1ὖ ΔΡΡΘδΥΒ ἕο Ὀ6 δι οπά 1Δο]αίγυ ἢδα Ὀθραῃ, 

ΤῊὴ6 αὐύϊβύ, ψ πᾶν 8661, πιυδὺ 1856 ΘΥΘΙῪ ἔγθβθῃ ΠῸΙΡ δπᾶ ἀΪ8- πρθ τα ἀν 

ΟΟΥ̓ΘΥΥ͂ : δ6 τησϑῦ τηᾶῖκο ονϊἀθηῦ ποὺ ὑπουρ δ ΟΣ Π]Παπϊηὰῦο ὑμουρ]ῦβ 

ΠΟ. Ὁ.Ὸ ἱπρου θοῦ ἀπαογβίοοα. Τὺ 15. οἶθᾶν ἐμογοίοσο ὑπαῦ Βὸ 

οἀμποὺ ἔο]]ονν ο6 οομδίδιγῦ πηϑύΠοα ἴῃ {116 ΠΗ] ποὺ οὗ ἰδ ΟΠΪΟΟ, 

Ἠΐ5 ψΟΥΪΝ Ψ111 6 δοοοιῃρ ]Βηθα δοοογάϊιρ ὕο ἔξ οομἀ! ΠΟ η85 οὗἨ [18 

ὑπη0, Ηθ ψ1}} ὁμοοδθ ὑπδὺ τηοάο οὗὁἨ ργοβοηύπρ ὑπθ ὑσαΐῃ ὑμαῦ ἢ 

5065 ΨΏΙΟΝ 15 οἷ ὅΠ6 ΨΨΟ]6 ΠΠΚΟΙγ ἴο νῈ τηοοὺ οἤδβοῦνο, Α8 ἃ ἔβδοβϑγ, 

ὙΠ ἃ ᾿ἰτυϊ ρα δηα γοῦ πγοϑὺ ποἶ]6 γδηρὸ οἵ β])οούβ, μ6 νν1}} ΟΠ ΒΙΔΘΥ 

μον ΒΘ οδιὶ υθϑὺ Βοῦνο 115 ἃρθὸ, Νοὐβίηρ Βμονύ οὗ {815 ὁοοιμιντούϊοι οαι 

ΟΥ̓ΘΥοοσ6 ὑΐ6 ᾿πἤπομοο οὗ ἔβη οι, οὐ βαβύαλιι ὑμαῦ γϑβοϊαΐο ραγροβο 

ΠΥ ΒΙΟΩ Ὀθᾶτβ δι ΡΟΥΆΤΥ ζλ1] τ. 

1 μανῷ ἰοπο]ιθα οὐ]Υ ἀροιῖῖ ἐδι6 πϊρ]ιοδῦ βουὴ οὗ οὁγοαίίνο Αὐνὸ, Τ|1Ὸ οἰ μουν 

ΡΥ ΟΡ] 5. Ὺ ΟΝ ὑΠ680. ΔΥῸ δηλ δύθα ΔΡΡΙΥ 4180 Ὑν] ἢ ΠΟΟΟΒΒΆΓΎ 

τηοαἀϊποιύίονα ὕο {πὸ τ} 0." ὕγροβ οὗ ἀοοογαῦῖνο αὐ, Τῇὸ ῬσΟ ]ΟΙ5 

ὙΒΙΟΝ ὑδιθ8θ Γᾶϊθο ΓΘ. 1} ἸΏΔῺΥ τοαροοῦβ ορὸ αἰ ΠοαΪΌ ἀπὰ οὗ ψιάθν 

ΔΡΡΙΙοαύϊομ ὑδ81ι ὑ]ο56. οοιμπιθοίοα νυ 1Π {116 ἀρυϊδοιο Τηὐογργοίαθιοι οὗ 

ῃδύθγο δηὰ 116, [Ὁ 15 πὸ δἰοοίαθίοιν ὕο βρθδῖκ οἵ ὑΠπ|ὸ 1ηογα} ΠΗΪΆΟΙΟΘ 

ΟΥἨ οοἸουγθ δὰ ΒΠΔΡΟΝ ἢ. ὑΐο ᾿ηδυλαπιθηῦβ Δ Πα ΔΟΘΟΒΒΟΡΙῸΒ. Οὗ ὀνονυ- 

ἀδγ 116, γα αἰθὸ ὑδποῦθ 15. ΤΌΘ ἴον ἃ Ἰηδη 1014 ΔΡΡΙΌΠομ βίοι ἃπα 

δα θοἀιϊταθηὺ οὗ ὑσαΐμ. Τῇ ομοο ὑπουρ]ιζα  Ππθ85. οὗ υγου]ολα}}5}}}} οου ]ὰ 

υ» ῥἰδοοὰ πὶ βῬηΘΡα] οδυμηδίοιν υθἕονο τ] θ8 5. Οὗ τηϑύοῦ αὶ, ἃ ἸορΊΟ]- 

ῃδὲθ δα ἔγαμθῖα! Π61ἃ μου Ἱὰ ΠθΡῈ ορθηθά ἔον ἀομιοδύῦϊο αύ. ὙΥ̓ΠΟΝ 

ατοοὶς Αὐῦ νγὰβ σγοαύοθῦ [Ὁ ψὰϑ ὁοοπδοογαῦθα ο ρα} ς α8ὸ; τι ολὸ 

οἰϊοῦ ἀδησθυ οὗἨ γοἀθυγ ΒΟΟΙΟΌΥ 15 Ἰοδῦ {πΠ6 γόον τ οἵ ῥυιναῦο νοα}{}} 

8 οι] Ἰοδα ὕο {116 ἀϊνογβίου. οἵ {Π|ὸ Πρ ιοϑῦ ἀγδυϊς μόνον ἔρον ὑπὸ 

ΘΟΠΟΠ ΒΘΕΝΊΟΘ, δα δὖ ὑϊπο βΆπι|6 ὅπη) ἰθανὸ ὑπὸ Δρριοργιαῦο ἸαΠΡΟΌ ΓΒ 

οὗ ἀοιηθδῦϊο τὸ ἀποηοουγασθα. 

ΤΉΝΕ ΠΟΥ ΥῸΥ 15 ποῦ ὑπ6 ρα ἤο ραγϑαθ ὕπο ἀπθϑθϊοηϑ Ὑν Β]1Ο ἢ. 8.6 διιμι πη. 

[ππ8 οροποὰ ἴοὸγν ᾿πααϊργ. Τῦ 15 ὁποῦ] ὑο πᾶνο σῃονσι ὑπαὺ ΟἸγΙβύϊδιι 

Ατῦ 15 ἃ ΠΟΟΘΕΒΔΡῪ ΘΧΡΥΘββίομι οὗ {πῸ ΟἸ ιν βύδη ΒΑΙῸΝ; ὑμπαῦ ὑΠ6 ΘΑΥΎ 

δηὐδροπίβηη οὗ ΟΠ γἸβυϊ Σὺν ὕο δηοϊθηῦ Αὐσὶ γὰβ 811 δηϊαρο θη ὕο ὑπὸ 

ἸΔοΙ]αύνγ, ὑμ6 Ππιϊέθα αν ] πθ85, οὐ 16} 1 νγὰβ ὅπ τηοϑῦ οοιηρ]θῦο 

οχρυθββίοι ; ὑπαὺ ἔγοπι ὑπ ἢΠγθὺ ὑθρίπηΐρθ οὗ ὑπ6 Εδιυμ ὑ]Πογθ ψοτὸ 



166, ΤῊΝ ΒΕΙΑΤΊΟΝ ΟΕ ΟΗΕΙΒΤΙΑΝΊΤΥ ΤῸ ΑἘΤ. 

βυσ έν ηρΒ οαὗτον δὰ Ατὸ πβίομ ἐμου!ά ἐηὐουρτοῦ πδύασθ δπὰ 119 88 ν 

τϑύϑ ίϊοπ οὗ αοα, Ἰοδάϊηρν ἐμθ βυυάθωῦ ἐρτουρῖι ἐδο τιοβὺ ρα ἰθηὺ 

τονουθηῦ τοραγαὰ οὗ ρῃθηοτηθπδ ο ὑπ6 δοπέεπιρΙαὐϊου οὗ {δ οὗα;τιοὶ ΙἾ 

ὑπαὺ ἐπ οσοῃϑϑογδύϊοη. οὗ Ατῦ, ἱῃνοϊνοᾶ ἴῃ ἔμο ἔδοὺβ οὗ ἐπο ΟἸεἑδυϊδὴ 

Οτοοά, ᾿ἰτυϊῦβ ὑπθ αὐύϊβῦ ΟὨΪΥ ἴῃ ὑπ βθη8θ ὑπαὺῦ 8. οἶϑδν ΘΧὨΣ Οἱ τ 

ὑῃ6 1468] βᾶνθβ ὑμθ Ῥθῇῃο ον ἔγοιη ζο]ονίηρ ψαυαταὰ δηά βοΙῃμβὴ 

ἔϑιιοἱθβ. 

ΤῈ ψοῦκβ οὗ ὑπ ργθαύθδὺ πιδδύθυα οὗ ἐπ6 Μιάα]6 Αρρβ, οὗ ἐδ 

ἀτγθαύοϑυ τηδϑῦθυβ οὗ ὅπ Βοηδίββδηοθ, δηα ὑδο βύαύθιηθηὺ 0145 ροοά 

5111], Βῃθνν πον Θομϑύδ ]Υ ἔογοῖρη ο]θιηθηΐβ, ἔγαρτηθηὺβ οὗ {Π6 οἱά 11ἴο, 

ποῦ ΨΈΟΙΥ ὑγδηβῆραγοα, ᾿Τηὐγαο ὑμθηηβαῖνοβ ἰπ ὑπαῦ ψ ΒΙΟΝ 85 ἃ 8018 

ὈΘΙΟΠΡΒ ὅο ἃ ΠΟῪ ΟΓογ. ΗρΙΡ ρϑυθδΡ5 ὑγϑοθδ οὗ βϑηβαυβη 88, ὑπόγοὸ 

ὕγϑοθϑ ΟὗἨ Π]]ΟΘηβοα δαῦτο, Γονθα] αἰδύυγ θ᾽ ηρ ἤογοθα ἴῃ ὑπ6 δι δῦ 

50] ψ Ὦ1ΟΙ. ΔΥῸ γοῦ ΡΟ ΘΥΓᾺ] Θμοα ἢ ἴο τηᾶῖκο ὑμθιηβοῖνοβ ἔο]ῦ., Ῥαῦ τὖ 

15. σα, 6] Ίονο, ψηπουαῦ οχοθρύϊοῃ ὑπαῦ ὑπ 6 πο ]οθὺ νου κβ, ὑΠ056 οἱ 

ΜΈ ΟΝ τὸ Ἰοοῖ ψ ῊΠ ὑπο ἀθαροϑῦ σταὐ ὑπο, ἀγανιηρ ἔγοπι ὑπθ πον 

ῬοΟΥΟΥΒ οὗ Βριυὔπ8] νἱβῖοι, ποὺ ΘΟμν]Ἱοὔοἢ 5 οὗ ἃ βρ  γἰῦτα] σου] δρουῦ 

1.5, δ1.Ὸ ὕποβθ ΠΟΙ ἃγα τηοϑὺ ΟΠ γ  ϑῦϊδιι. 

ΓΡΑΜΒΒΙΠΟΘΕ: ΡΕΙΝΤΕΡ ΒΥΟ 3 ΟἸΑΥ, ΜᾺ ἃ Ββ0Ν, ΑἹ ΤῊΞ ΟὈΝΙΨΕΒΒΙΤῪ ῬΆΞΕΒΟΕ 
















